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החודשים האחרונים ,מאז שהתפרצה בעולם מגפת
הקורונה ,היו מורכבים לכולנו .אנחנו ,במועצה,
עושים את כל המאמצים כדי להמשיך ולנהל שיגרת
חיים תחת מגבלות הקורונה ולתת לכם ,התושבים,
את כל השירותים שניתן לקיים תחת המגבלות.

למרות הקושי ,הקורונה יכולה להוות גם הזדמנות
לשבירת המשוואה הקבועה של ישיבה בכיתה
והפיכת הלימודים לחוויה אישית וחווייתית יותר,
שתכלול יותר למידה עצמית ,משימות אישיות
וסיורים.

למרות הקשיים שהציבו בפנינו מגבלות הקורונה,
בית הספר של החופש הגדול זכה להצלחה גדולה
וילדים רבים ,מכל רחבי המועצה ,השתתפו בו וזכו
ליהנות ממגוון פעילויות ומהחברותא של ילדים בני
גילם .בימים אלה ,אין זה דבר של מה בכך .גם
ביישובים זכו הילדים למגוון של פעילויות חברתיות
ולחוויות של חופש גדול .זה המקום להודות לעובדי
אגף החינוך ,מנהלי החינוך ביישובים ,מדריכי
הילדים והנוער ולכל העוסקים במלאכה ,על
העבודה הקשה שהושקעה כדי להפוך גם חופש
גדול בצל הקורונה לחופש גדול אמיתי .יישר כוח!
בלעדיכם ,כל זה לא היה קורה.

למרות העיכובים והקשיים שגרמה מגפת הקורונה,
אנחנו פותחים את שנת הלימודים החדשה
בהתחדשות גדולה :שני בתי ספר חדשים ייפתחו
במועצה השנה :מבנה חדש לישיבת שומריה
ופתיחת בית הספר לחינוך מיוחד ב"מבואות הנגב",
שישרת את תלמידי פנימיית "עדנים" ואת הנגב
כולו .בית הספר החדש יפעל בקמפוס "מבואות
הנגב" ,ללא גדרות ובשיתוף פעולה עם בית הספר.

בשעה שהילדים נהנו מהחופש הגדול ,באגף
החינוך ובבתי הספר עמלו רבות על הכנת המתווה
לפתיחתה של שנת הלימודים בצל אי-ודאות .עשינו
מאמצים רבים והשקענו זמן רב ביצירת מתווה
שיאפשר לנו לפתוח את בתי הספר לתלמידים לזמן
ארוך יותר מזה שבה במתווה של משרד החינוך.
הוספנו שעות לימוד על חשבון המועצה לכל שכבות
הלימוד ,כדי להקטין ככל הניתן את הזמן שבו יושבים
תלמידים מול מסכים ונחשפים לפעילויות שיכולות
להפוך לפעילויות סיכון .בשכבות הנמוכות קיבלו
התלמידים  5שעות שבועיות נוספות .כיתות ד'-ה'
קיבלו  9-7שעות נוספות וילמדו בבית הספר יום
נוסף .תלמידי "מבואות הנגב" ,שילמדו במשמרות
בוקר וערב ,קיבלו  6שעות שבועיות נוספות ויגיעו
לבית הספר  4ימים בשבוע .יום ג' ישמש כיום תגבור
לילדים הנזקקים לכך.

בבית הספר "ניצני הנגב" חידשנו את מבואות
הכיתות ,כך שישמשו לא רק כמקום שהות בשעת
ההפסקה ,אלא כחלל שחובר לתפישה החינוכית
של בית הספר .קיבלנו אישור לבינוי חדש לבית
הספר "נווה במדבר" ,עבור הרחבתו וחידושו של
בית הספר הוותיק .גם בגני הילדים אנחנו עומדים
להתחדש השנה ,עם פתיחה של מבנה גנים חדש
בגבעות בר ,התחלת בנייה של גן במושבי יחדיו
ובקרוב גם בכרמים וקבלת אישור לבניית גן גם
בבית קמה.
הוכחנו שאפשר לקיים גם תרבות תחת מגבלות
הקורונה .ההרכבים המוזיקליים המוכשרים שלנו
לא ויתרו והרימו מופע מחווה מדהים לדודו טסה.
המופע שודר בלייב ממועדון "זאפה" בבאר שבע
לאלפי צופים שהתרגשו ,שרו ורקדו מהבית.
מחלקת התרבות שלנו הפיקה את "מארחים בחצר"
– אירועי תרבות מגוונים ,שהתקיימו לאורך החודש
בחצרות של בתים מארחים ביישובי המועצה.
ביחד ננצח את הקורונה!
שלכם ,ניר

זיו שמע
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נועה זמסקי

מה קורה?

פתיחת שנת הלימודים  -שמחה
כפולה במועצה

במועצה האזורית בני שמעון פותחים את שנת
הלימודים עם שני בתי ספר חדשים :בית ספר
לחינוך מיוחד לילדי המועצה והדרום ,שיפעל
בקמפוס "מבואות הנגב" בשיתוף פעולה עם
בית הספר התיכון ומבנה חדש לישיבת שומריה,
הפועלת כבר כעשור במתחם בית הספר "תלמוד
תורה" ביישוב.
שמחה כפולה במועצה עם פתיחת שנת
הלימודים תשפ"א .שני בתי ספר חדשים פותחים
השנה את שעריהם :בית הספר לחינוך מיוחד
בקמפוס "מבואות הנגב" והישיבה התורנית
בשומריה.
בית הספר לחינוך מיוחד נפתח השנה לראשונה
במועצה .בית הספר ,בניהולה של אורלי פסל
ממשמר הנגב ,יחל את דרכו במתכונת של בית
ספר צומח ,כשבשנת הפעילות הראשונה ייפתחו
 3כיתות ,מ-ז' עד ט' .בכל כיתה ילמדו  6עד 8
תלמידים ,רובם מכפר הנוער "עדנים" .בית הספר
החדש יפעל בשטחו של קמפוס "מבואות הנגב",
ללא הפרדה או גדרות ושני בתי הספר ישתפו
ביניהם פעולה.
ישיבת שומריה פועלת מזה כעשור בשטחו
של בית הספר "תלמוד תורה" ביישוב .השנה,
לראשונה ,יזכו תלמידי הישיבה למבנה חדש
וייעודי .בבית הספר לומדים כמאה תלמידים
מכיתה ז' עד י"ב מכל רחבי הארץ" .זו הזדמנות
להכיר טובה גדולה ,כנה ואמיתית למועצה,
שהתגייסה לסייע לנו" ,אומר הרב ראובן נתנאל,
ראש הישיבה" .גם כשדרכי המחשבה שלנו ושל
המועצה שונות ,המועצה רואה אותנו כתושביה
ומסייעת לנו להגשים את תפיסת עולמנו .זה אינו
מובן מאליו וראוי להערכה גדולה .קיבלנו לא רק
מבנה ,אלא גם ידידים".
ניר זמיר ,ראש המועצה" :מבחינתי זו שמחה
כפולה .החינוך הוא תחום מרכזי מאין כמותו
ואני שמח שאנחנו ממשיכים לקדם ולפתח אותו.
פתיחתם של שני בתי הספר החדשים ,בנוסף
להשקעה ולחידוש שביצענו בבית הספר "ניצני
הנגב" ,הם נדבך נוסף וחשוב בהתאמתם של
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מבני החינוך בבני שמעון לתפיסות חינוכיות
מהמתקדמות ומהמובילות בארץ .אני גאה ומודה
לכל השותפים בעשייה ,הן באגף החינוך והן באגף
ההנדסה.
אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך" :אנחנו פותחים
השנה שני בתי ספר חדשים ומיוחדים ,שנותנים
תוקף לסיסמתנו "קהילה של קהילות" .הראשון -
בתזמון קוסמי ,בדיוק  15שנה לאחר ההתנתקות
וקליטתה של קהילת עצמונה במועצה ,פותחת
ישיבת שומריה את השנה במשכנה החדש.
זו זכות גדולה עבורי להיות חלק משלב נוסף
בהתבססותה של קהילת שומריה במועצה .השני
הוא בית ספר לחינוך מיוחד ,שהרעיון להקמתו
עלה לפני כעשור .בית הספר יקלוט את חניכי
כפר הנוער "עדנים" וילדים נוספים מדרום הארץ.
בית הספר יפתח את שעריו עם  3כיתות מלאות
ויצמח בכל שנה ושנה .אני נרגש לפתוח את השנה
המופלאה והמאתגרת הזו ,כי שום קורונה לא
תעצור אותנו".

שיתוף פעולה עם הצופים

מזכ"ל תנועת הצופים ,קלי כהן ,אלון דותן,
מנהל מרחב דרום ואור אבוחצירה ,רכז הנהגת
דרום בתנועת הצופים ,הגיעו למועצה ביום שני,
 ,25.8.2020לפגישה עם ניר זמיר ,ראש המועצה,
לדיון על שיתוף הפעולה בין התנועה למועצה.
ניר שטח בפני נציגי תנועת הצופים את חזונו לגבי
שיתוף הפעולה עם התנועה והקמת מרכז ארצי
לצופיות (מרל"צ) במרכז ג'ו אלון" :אנחנו רוצים
להפוך את מרכז ג'ו אלון למרכז של המועצה,
שיעסוק בחיבורים ובשיתוף פעולה  -חיבורים
בין עיר לכפר ,בין דתיים לחילונים ובין יהודים
לבדואים .אנחנו רוצים להשקיע במקום ,לקדם
ולפתח אותו .אנחנו חושבים רחוק ורוצים אתכם
אתנו ".עוד הוסיף ניר ,כי ברצונו גם לדאוג לשיקומו
וחיזוקו של שבט הצופים בנבטים ולהקמת שבט
צופים מעורב ,דתיים וחילונים ,בכרמים.
קלי כהן" :יש לך חזון יפה ואופטימי .הלוואי שהייתי
יכול לשכפל את בני שמעון .היוזמה להקמת שבט
מעורב בכרמים היא יוזמה סופר אקוטית עבורנו.
החברה הישראלית זקוקה ליוזמות כאלה .אנחנו
נמצאים בימים אלה במשבר קשה ועם זאת מלאי
אופטימיות ומקווים שלמרות הקשיים והמגבלות,
עד פסח נהיה במלוא הכוח".

אלון דותן ,מנהל מרחב דרום בתנועת הצופים,
סיכם את הפגישה" :אנחנו מרגישים שאנחנו
מוקפים כאן בהמון שותפים ,שעוזרים ותורמים".
בפגישה השתתפו גם פלג ניאגו ,מנכ"ל המועצה,
אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך ,אימי שופן,
מנהלת מרכז ג'ו אלון ,עפרה שיר לביא ,מנהלת
מחלקת החינוך החברתי במועצה וחיה עפרוני,
מנהלת תחום הנוער.

כלכלה מקומית ופיתוח אזורי
דואגים לכלכלה :ליישובים
ולתושבים

"מבואות הנגב" בית ספר מצטיין
שנה רביעית ברציפות
בית הספר "מבואות הנגב" בקיבוץ שובל הוכתר
זו השנה הרביעית ברציפות כבית ספר מצטיין
בהישגים ערכיים ,חברתיים ולימודיים .מורי בית
הספר יזכו בגמול הצטיינות של  6,200ש"ח.
ניר זמיר ,ראש המועצה" :בית הספר 'מבואות
הנגב' הוכיח בפעם הרביעית ברציפות שהוא בית
ספר מוביל בכל התחומים ,הן בתחום הערכי ווהן
בתחום הלימודי .ההישג ,המהווה מקור לגאווה
רבה עבורנו ,הושג בזכות עבודה קשה ומתמשכת
של צוות בית הספר ואגף החינוך במועצה .אני
מברך ומודה לכל העוסקים במלאכה ומשוכנע
כי בית הספר יוכיח את איכותו גם בשנים הבאות.
אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך" :ברכות לאלי
פרץ ,מנהל בית הספר ולצוות החינוכי כולו  .בית
הספר 'מבואות הנגב' ,בשיתוף עם המועצה ,חותר
זה שנים לשילוב בין ערכים ולמידה ,התנדבות
וחיי חברה ולמצוינות אישית של התלמידים ושל
הסגל החינוכי .ההישגים של בית הספר ,המורים
והתלמידים משמחים אותי מאוד .אין זה מקרה
שזו השנה הרביעית שבה נמצא בית הספר ראוי
להיכלל ברשימת בתי הספר המצטיינים ,בפן
החברתי ובפן הלימודי כאחד".
ביום שלישי ,25.8.2020 ,פרסם משרד החינוך
את רשימת  302מוסדות החינוך של החטיבה
העליונה ,שהצטיינו בשנת הלימודים תש"ף
בתחום הערכי ,החברתי והלימודי .הבחירה בבתי
הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של
שורת מדדים בשלושת התחומים ובהם מניעת
נשירה ,קליטה של תלמידי חינוך מיוחד ,גיוס
לצה"ל ,שירות אזרחי ,אחוז הזכאות לתעודת
בגרות וכן שיעור השיפור המשמעותי ביותר
במוסדות החינוך בהשוואה לשנים קודמות.
אילנה נולמן ,מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי
ועליית הנוער ,בירכה את בית הספר הזוכה
והוסיפה" :בבסיס המצוינות והאיכות של תהליכי
החינוך ניצב המוסד החינוכי ,הרואה חשיבות
בטיפוח והצמחה של צוות ותלמידים גם יחד.
הצוות החינוכי בבית הספר 'מבואות הנגב'
הצליח לחולל את השינוי ולהוביל את הצמיחה,
היצירתיות והמצוינות ,שהביאו אותו להיכלל
ברשימה הנבחרת של בתי הספר המצטיינים".

ביום שני ,17.8.2020 ,התקיימו במועצה שני דיונים
כלכליים חשובים במתכונת זום :כנס כלכלי לרכזי
ורכזות משק ביישובים ,שעסק בפיתוח כלכלי
ביישובים וועדת היגוי של "מעברים" נגב צפוני,
ארגון העוסק בסיוע בפיתוח חוסן כלכלי-קהילתי
שמעון ייזום ופיתוח" ,אמר בשמו של ניר זמיר,
במגזר הכפרי ומשותף למועצות האזוריות בני
ראש המועצה ,כי המועצה תעשה כל שנדרש
שמעון ,יואב ושער הנגב ,שעסקה בתושבים.
כדי להבטיח את הצלחתה של החממה ולקדם
משתתפי הכנס לרכזי משק ביישובים ,שאורגן על את החדשנות והיצירתיות במפעלי התעשייה
ידי אלון קוברסקי מאגף היישובים במועצה ואיתי בנגב ,המשוועים לפתרונות מתקדמים בעבודתם
זידנברג ,מנהל אגף היישובים ,שמעו הרצאות היומיומית.
בנושאי קרקעות ,אנרגיה סולארית וגיוס משאבים.
ניר זמיר ,ראש המועצה אמר בפתיחת הכנס :פורום מנכ"לים – דואגים גם
"אנחנו רוצים לסייע לכם ,היישובים ,גם בפיתוח לכלכלה
כלכלי .המועצה יכולה לסייע בכל הקשור לעבודה
מול רשויות המדינה ומול השכנים ולסייע בחיבור
עם יזמים ,האקדמיה או מפעלים".
ועדת ההיגוי של "מעברים" נגב צפוני עסקה
בשאלה כיצד ניתן לסייע לעסקים הקטנים,
היזמים והמובטלים לעבור את תקופה הקורונה.
ניר זמיר" :המקום שבו 'מעברים' יכולה לסייע
הוא בעזרה לעסקים הקטנים ולשכירים שאיבדו
את מקום עבודתם באמצעות סיוע בהכשרות,
שיווק וניהול לבעלי עסקים והכשרות והשמות ביום שני ,20.7.2020 ,התכנס פורום המנכ"לים
המאגד את מנכ"לי חברות התעשייה הפועלות
לשכירים".
בתחומי המועצה האזורית בני שמעון .במפגש,
רשות החדשנות ביקרה בחממת שהתקיים בזום בראשותו של ניר זמיר ,השתתפו
מנכ"לים ונציגים של "סודהסטרים"" ,חוחובה
InNEGEV
ישראל"" ,נטפים"" ,מעדני השוקת"" ,דולב",
יו”ר רשות החדשנות ,עמי אפלבאום ובכירי "אמבר" דרום" ,קמהדע"" ,נגב אקולוגיה",
הרשות ביקרו ביום חמישי" ,13.8.2020 ,עידן הנגב" ואבשלו"ם וכמו כן נציג מרחב
בחממת  InNEGEVשבפארק התעסוקה "עידן דרום בהתאחדות התעשיינים ,מנכ"ל החממה
הנגב" .חממת  InNEGEVהיא אחת משלוש הטכנולוגית ,מנכ"ל החברה הכלכלית "בני שמעון
החממות שזכו לפני כחצי שנה במכרז הענק ייזום ופיתוח" מנכ"ל המועצה ומנהלת "מעברים"
של רשות החדשנות והיא מבוססת על שילוב נגב צפוני.
כוחות בין המועצה האזורית בני שמעון והמפעלים
"סודהסטרים"" ,נטפים"" ,רבל" ו"דולב" ,מכללת ניר סקר את ססטוס הפרויקט הלאומי של מעבר
סמי שמעון ,אוניברסיטת בן גוריון ,קיבוץ חצרים צה"ל לנגב" .המהלך של מעבר צה"ל לנגב,
הקורם עור וגידים ,קריית התקשוב ,שנבנית
וקרן ההשקעות "אלפא קפיטל".
בימים אלו בבאר שבע ,הקמת קריית המודיעין
דרור קרואני ,מנכ"ל החברה הכלכלית "בני בליקית והמרכז הלוגיסטי במשמר הנגב ,ישפיעו

עמוקות על הנגב בכל המובנים .המעבר פותח
אפשרויות נרחבות גם למפעלים וגם לתעסוקה
ואנחנו נשמח לסייע בחיבור בין המפעלים לבין
מינהל המעבר דרומה ".את דברי הפתיחה חתם
ניר בבקשה למפעלים לסייע במציאת תעסוקה
למובטלי הקורונה.
בהמשך המפגש סקרו נציגי המפעלים את המצב
בתחומם בעידן הקורונה .חלק מהמפעלים דיווחו
כי הם אינם חווים שינוי עסקי בשלב זה .אחרים
סיפרו על האטה מסוימת בפעילות בעקבות ירידה
בצריכה וקשיי תקשורת עם הלקוחות בחו"ל .כפיר
סוויסה ,סמנכ"ל התפעול של "סודהסטרים",
סיפר כי החברה חווה עלייה משמעותית בתקופת
הקורונה ,שבה אנשים נשארים יותר בבית.

בני שמעון ואוניברסיטת בן גוריון
פועלים יחד לקידום הנגב

ביום שלישי ,23.6.2020 ,התקיימה פגישה בין
ניר זמיר ,ראש המועצה ,משה פאול ,מנכ"ל אזור
התעסוקה "עידן הנגב" ,דני בלומברג ,סגן נשיא
אוניברסיטת בן גוריון לפיתוח תעשייתי ואזורי
וניקול הוד ,מנהלת קרן מיראז' .בפגישה נדון
שיתוף פעולה עתידי בין שלושת הגופים לקידום
הנגב.
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חדשות /

נועה זמסקי

>>
"אנחנו יוצרים פה שפה חדשה – השפה
הישראלית ,במקום שבו נפגשות החברות
השונות המתגוררות בנגב  -יהודים ובדואים,
חקלאים ותושבי העיר .האתגר שלנו הוא חיבור
האוכלוסיות השונות בנגב לחיים טובים יותר
לכולם" ,אמר משה פאול" .אנחנו חייבים למצוא
עוגנים אמיתיים ,שיגרמו לאנשים לבוא ולגור
בנגב .אם באזור התעסוקה הזה יהיו  2מיליון
מ"ר מניבים ,זה יהיה שינוי עצום לאזור כולו ,אבל
כדי ליצור הזדמנויות ,אנחנו זקוקים לשיתופי
פעולה".

שר הביטחון בני גנץ נפגש בליקית
עם ראשי רשויות בנגב

ביום שני ,6.7.2020 ,נפגשו ניר זמיר וראשי רשויות
נוספים בנגב עם שר הביטחון וראש הממשלה
החליפי ,בני גנץ ,באתר הבנייה הצפוי של מעבר
אמ"ן לנגב בליקית .במסגרת הביקור הציג ראש
מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון ,איציק
כהן ,את עיקרי הפרויקט .עוד הגיעו לסיור השר
לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון,
מיכאל ביטון ,מנכ"ל המשרד ,אמיר אשל וראש
מחלקת מעבר אמ"ן לנגב.
ניר זמיר" :זהו רגע היסטורי לנגב ולמדינה .פרויקט
לאומי שהוא מימוש חזונו של בן גוריון .מעבר
בסיסי צה"ל לנגב יביא לפריחה גדולה באזור
ויתרום רבות לתעסוקה ,לכלכלה ולחינוך .כבר
היום משמש הנגב כבית חם לקהילות המצוינות
שחיות בו והן ישמחו לקבל אליהן את אנשי הצבא
שיבחרו לקבוע כאן את ביתן .אני מודה לכל
המעורבים בדבר ובראשם לשר הבטחון ,בני
גנץ ,שקידם את התוכנית עם כניסתו לתפקיד".

אלון שוסטר ,שר החקלאות" :יש
כאן קסם אמיתי"

"בני שמעון היא ממתק .יש כאן קסם אמיתי",
אמר שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אלון שוסטר,
בביקור שערך במועצה עם צוות משרדו ביום
שלישי" .14.7.2020 ,אני שכן ,שמכיר אותכם שנים
רבות וקשה להפתיע אותי ,אבל כשמרכזים כך
הכל ביחד ,זה מרשים מאד .יש במועצה שלכם
כל כך הרבה עשייה ופרויקטים .המקום שאנחנו
נמצאים בו ,בית 'עידן הנגב' ,הוא עדות ישירה
לחזון ולעשייה הרבה כאן".
ניר זמיר ודרור קראוני ,מנכ"ל החברה הכלכלית,
הציגו בפני השר את המועצה ואת הפרויקטים
הכלכליים שהיא מקדמת .כמו כן ,הוצגו בפני
השר גם הפרויקטים החברתיים הרבים שבהם
מעורבת המועצה וכמובן ,סקירה של ענף
החקלאות במועצה .ניר ודרור העלו בפני השר
מספר נושאים ,שבהם ביקשו את תמיכתו ועזרתו:
קידום אזורי התעסוקה השונים במועצה ,סיוע
במיגור הפשיעה החקלאית ,סיוע בשיקום
התשתיות בחלקים הישנים של היישובים ועידוד
של עבודת צעירים בחקלאות .בנוסף לאלה ,העלו
בפניו את בעיית המחסור בעובדים זרים ועליית
מחירי המים .החלק השני של המפגש הוקדש
לפגישה של השר עם נציגי החקלאים מהיישובים
השונים במועצה ,שהעלו סוגיות המעסיקות
אותם .מוקדם יותר נפתח הביקור בבית אריזה
למיון תפוחי אדמה ובצל בתדהר .בארגון הסיור
סייע אלון קוברסקי מאגף היישובים ,האחראי על
קשרי המועצה עם גורמים ממשלתיים.

איכות הסביבה
מפעל למיון פסולת יחל לפעול
באתר “דודאים” בשנה הקרובה

אשכול נגב מערבי מציג תוכנית
לטיפול בפסולת חקלאית

חינוך

ניר זמיר ,ראש המועצה ,סייר ביום שלישי,
 ,4.8.2020באתר “דודאים” ובמפעל למיון פסולת
ההולך ונבנה במקום .מפעל המיון יאפשר למחזר
כ 2,000-טון אשפה מדי יום ובכך יקטין במידה
רבה את כמויות האשפה המוטמנת באתר .על
פי התוכניות יחל המפעל ,שעלות בנייתו כ100-
מיליוני שקלים ,את פעילותו בתחילת שנת .2021

אורלי פסל ממשמר הנגב נבחרה
לנהל את בית הספר לחינוך מיוחד

מפגש הסיום של הקורס למנהיגות צעירה

"אנחנו רוצים ליצור מערכת לפינוי פסולת
חקלאית שתהיה נוחה לחקלאים ,כדי להתמודד
עם בעיית הפסולת" ,אמר אורי פינטו ,מנכ"ל
אשכול נגב מערבי ,בפגישה שהתקיימה ביום
שני 22.6.2020 ,ובה הציג בפני אנשי המועצה
את תוכנית האשכול לטיפול בפסולת חקלאית.
מערך פינוי הפסולת החקלאית שמקים האשכול,
המאגד בתוכו רשויות מקומיות במערב הנגב
וביניהן בני שמעון ,אמור לסייע בהתמודדות עם
ערימות הפסולת החקלאית הנזרקות בשטחים
פתוחים ,באמצעות יצירת מנגנון זמין וזול שבו
יוכלו החקלאים להשתמש.
"אנחנו מקימים מערך לוגיסטי ,שיאסוף את
הפסולת מנקודת הקצה של החקלאי ויגיע
למתקן הקצה תוך בקרה מלאה שלנו ,על-מנת
לוודא שכל הפסולת תגיע ליעדה ולא תישפך
בדרך" ,הסביר פינטו" .מטרתנו היא ליצור
מערכות שיהיו נוחות לחקלאי ,החל מהפנייה,
המשך בפינוי ועד לתשלום הסופי".

 - 09מקדמים את הטיפול באיכות
הסביבה גם בכנסת!

את הביקור ב”דודאים” החל ניר בסיור בשטחי
ההטמנה וקבלת הסברים בשטח מפיהם של ניר
בר דוד ,מנכ”ל “דודאים” וערן אדמתי ,מהנדס
 | 6עיתון בני שמעון

האתר .לסיום ביקר ניר בחברת “חשמל ירוק”,
ההופכת את הגז הנוצר בתהליך ההטמנה
לחשמל .ניר זמיר“ :אני חותר להרחיב את
פעילותה של החברה לעיסוק בתחומים נוספים
של אנרגיה מתחדשת :סולארי ,גז ,רוח וכדומה”.

נושאים הקשורים באיכות הסביבה וביניהם
חקיקה בנושא איסוף פסולת ,קידום החלטת
הממשלה להקמת פיילוט לשיטור מועצתי ,קול
קורא לטיפול בפסולת פיראטית ושריפות פסולת
וקידום תמיכה ברשויות שיוגדרו ירוקות.

גם בימי הקורונה ממשיכים במועצה לקדם טיפול
בנושאי איכות הסביבה .ביום ראשון,2.8.2020 ,
קיים ניר זמיר פגישת זום עם ח”כ מיקי חיימוביץ
מ”כחול-לבן” ,יו”ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
בכנסת .ניר ביקש מחיימוביץ לטפל במספר

אורלי פסל ממשמר הנגב נבחרה לנהל את בית
הספר לחינוך מיוחד ,שייפתח בתחילת שנת
הלימודים בקמפוס "מבואות הנגב" .אורלי ,בעלת
תואר שני בחינוך מיוחד ומוסמכת מטעם קורס
המנהלים של משרד החינוך ,עוסקת מזה 24
שנים בחינוך ובחינוך מיוחד .בעבר עבדה כמורת
שילוב בבית הספר "ניצני הנגב" ,ניהלה את
מערכת החינוך במשמר הנגב ושימשה כמדריכה
פדגוגית בחינוך המיוחד ,מומחית תחום ומדריכת
צוותים חינוכיים המשלבים ילדים בעלי צרכים
מיוחדים.
בארבע השנים האחרונות ניהלה אורלי את מתי"א
(מרכז תמיכה יישובי/אזורי) באר שבע ,מסגרת
חינוכית המלווה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
בכל מעגלי התמיכה שהם זקוקים להם .אורלי,
בת  ,55ילידת וחברת משמר הנגב ,נשואה לסיני,
אמא לארבעה בנים ומזה  17שנה גם "האמא
הישראלית" לשני בוגרי נעל"ה מקבוצת "רבבה"
ב"מבואות הנגב".

קייטנת "צנובר" :נפגשים עם טייס
ולומדים על עגבניה בלונדינית וגזר
סגול

 45ילדים השתתפו בקייטנת "צנובר" ,קייטנה ערב הוקרה למתנדבים ופעילים
ציבורית שמפעילה המחלקה לחינוך חברתי באגף בנושא הקורונה במשמר הנגב/מיכל
החינוך של המועצה בשיתוף עם מרכז ג'ו אלון.
עובדיה ,רכזת ההתנדבות במועצה
הקייטנה עוסקת בעולם הטבע ,בשמירתו ובקשר
בין האדם לסביבה .ביום רביעי ,8.7.2020 ,יצאו
חניכי הקייטנה בגילאי ה'-ו' לפעילות ב"שביל
הסלט" במושב תלמי יוסף .הילדים למדו על
תבלינים וירקות בגינת התבלינים ובחממת
העגבניות .ביום שני ,6.7.2020 ,למדו חניכי
הקייטנה לנווט ביער להב ולאחר מכן שמעו
בפלג ניאגו ,מנכ"ל המועצה וטייס קרב על ניווטים
באוויר.
ביום חמישי ,18.6.2020 ,התקיים במשמר הנגב
מנהיגות והתנדבות
ערב הוקרה למתנדבים ופעילים בנושא הקורונה.
מפגש הסיום של הקורס למנהיגות זהו אחד מערבי ההוקרה היישוביים שעומדים
להיערך בתקופה הקרובה ,בעידודן ובתמיכתן
צעירה
של רכזות הצח"י וההתנדבות במועצה .את הערב
מפגש הסיום של הקורס הראשון למנהיגות ארגנו מספר בעלות תפקידים במשמר הנגב:
צעירה במועצה התקיים ביום שלישי ,18.8.2020 ,סיגל שלו ,האחראית על מתנדבים ,תמי ברקן,
במרכז ג'ו אלון .במסגרת הקורס ,שבו השתתפו רכזת הרווחה ,טליה גבאי ,רכזת קשישים ,סיעוד
 11תושבים מיישובי המועצה השונים ,למדו ושיקום ועירית שיפריס ,מנהלת הקהילה
המשתתפים על ניהול קהילה ,תקציבי יישובים,
הקשר בין המועצה ליישובים ,גישור וניהול ערב למתנדבים מיוחדים /מיכל
סכסוכים ,יצירת כרטיס פרויקט ועוד" .אתם עובדיה ,רכזת ההתנדבות ושירה גרנות,
חלק מרשת של צעירים מעורבים שאנחנו רוצים רכזת תחום צרכים מיוחדים
ליצור כאן ,כדי לבנות עתודה של מנהיגות צעירה
במועצה" ,אמר ניר זמיר ,ראש המועצה" .תציבו
לעצמכם יעד לשינוי או קידום ביישוב ואנחנו נעשה
כמיטב יכולתנו לסייע לכם להגשים אותו .אנחנו
אתכם לכל אורך הדרך" .את הקורס ,שהחל לפני
הקורונה במפגשים דו-שבועיים ונמשך במפגשי
זום ,בנו והפיקו מרכז הצעירים ,האגף לשירותים
חברתיים במועצה ו"מעברים" נגב צפוני.
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נפרדים מנירית

>>
ביום שני ,29.6.2020 ,התקיים מפגש למתנדבים
המסייעים למשפחות עם צרכים מיוחדים .בערב,
אחד משני ערבים ייעודיים המתקיימים בכל שנה,
עלו סוגיות בנושא התנדבות ואתגרים מתקופת
הקורונה והובעה הערכה רבה למתנדבים,
המלווים את המשפחות המיוחדות לאורך זמן,
בעקביות ובלב רחב ונדיב .המפגש לווה על ידי
דפי בורנשטיין ,מנחה מארגון "קשר  -הבית של
המשפחות המיוחדות".

מהמועצה
תעודת הוקרה לאגף לשירותים
חברתיים במועצה

ישראל בודיק ,מנהל מחוז הדרום במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ומרים
בן עטר ,מפקחת במחוז ,העניקו ביום שני,
 ,17.8.2020תעודת הוקרה לאגף לשירותים
חברתיים במועצה על התגייסות בשעת חירום
בעת משבר הקורונה ,על הסיוע לאוכלוסיית
מקבלי השירותים ,על היוזמה ,הרגישות,
הגמישות ,המסירות והמקצועיות.
מתוך מכתב הערכה של אביגדור קפלן ,מנכ"ל
המשרד" :בעת חירום זו ,התגלתה מערכת
השירותים החברתיים המקומיים כמקור עוצמה
של מקצועיות ותפקוד .פעלתם במסירות ,בקור
רוח ובנחישות .השכלתם להשתמש במענים
המיוחדים שהוצעו לכם על ידי המשרד בשום
שכל ובדאגה כנה ,כלפי כל פרט ופרט שנזקק
לסיועכם .הייתם זריזים במעבר חד לאמצעי
טיפול מקוונים ברוח השעה ובמיצוי משאבי כוח
אדם מוגבלים במציאות מאתגרת".

הגיל הרך/

חנה רוטבלט ,מנהלת המחלקה לגיל הרך

למרות כל הקשיים והקדמת מועד הפתיחה ברגע בקייטנות רק פעילויות המשך של חוגים שפעלו
האחרון ,נפתחו כל קייטנות הקיץ בגני הילדים בגנים במהלך השנה מטעם קרן קרב.
במועד .מנהלות הגנים נדרשו להשתתף בכנס חשוב לציין שהמנהלות והצוותים עשו עבודה
הכנה לקייטנות כחלק מהתהליך של קבלת רישיון נפלאה ,למרות התקופה המורכבת ,אי הוודאות
להפעלת קייטנה וכולן עברו זאת בהצלחה.
והחשש מאירועי הדבקה שישלחו ילדים וחברי
נירית שרייבר ,מבקרת המועצה ב 12-השנים
האחרונות ,מסיימת את עבודתה במועצה .ביום
ראשון ,12.7.2020 ,נפרדה נירית בשעות הבוקר
מצוות המטה במועצה ,הכולל את כל ראשי
האגפים במועצה .בערב אותו יום נפרדה מחברי
מליאת המועצה ,כשהיא מגישה את דו"ח
הביקורת האחרון שלה.

שלושה קווים מרכזיים הנחו את הפעלת הקייטנות :צוות לבידוד ואף יגרמו לסגירת גנים וקייטנות.
שילוב של פעילויות הפגה עם למידה חווייתית ,נאלצנו גם לסגור לשבועיים בידוד שתי קבוצות
תוך שמירה על הנחיות הקורונה והקפדה על של ילדים עקב הימצאות של איש צוות מאומת
בריאותם של הילדים והצוותים.
כחולה קורונה ,אך התגברנו על כך ובתום תקופת
השנה ,עקב משבר הקורונה וכדי לצמצם את הבידוד ,חזרה הקייטנה לפעילות הפגתית.
חשיפת הילדים לכניסת גורמי חוץ ,מתוך רצון היריעה רחבה מכדי לספר על הכל ולכן אשתף
להקטין את הסיכוי להפצת הנגיף ,התקיימו אותכם בכמה דוגמאות:

פיסול באדמה  -הילדים נהנו מלמידה חווייתית
העוסקת באדמה וטבע ,הכרת הסביבה הטבעית
ויתרונותיה .הילדים הכינו פסלי אדמה ,לאחר
שלמדו איך למצוא אדמה ולהפוך אותה לחומר
פיסולי .דוגמאות נוספות :שבוע בעלי חיים ,שבוע
של זהירות בדרכים ועוד.
הקייטנות עבדו יפה מאד לאורך הקיץ .צוותי
הקייטנות השקיעו עבודה רבה להפוך אותן לכיף
אמיתי ונוכחות הילדים היתה גבוה במיוחד בכל
גני המועצה .מי היה מאמין שדווקא בתקופה
המורכבת ביותר יהיה הכי טוב?

ניר זמיר ,ראש המועצה" :אנחנו נפרדים מנירית
בצער רב ובהרבה רגשות תודה ,אחרי שהביעה
את רצונה לצאת לדרך חדשה .מבקר טוב תורם
לחוזק הארגון ואת היית שותפה מדהימה ".חברי
צוות המטה נפרדו מנירית במילים חמות .דרור
קראוני ,מנהל החברה הכלכלית ,אמר לנירית:
"לאורך השנים הצלחת להעביר תהליכים ששינו
את פני המועצה".

עידוד בבידוד
שמוליקיפוד  /מאת כוש

"שמוליקיפוד" מאת כוש (ספריית פועלים.)1955 ,

בתקופה הקרובה ,כחלק מפיילוט רגשי-חברתי,
נפרסם ספרי ילדים בצירוף המלצות לקריאה
מונחית ופעילויות רלוונטיות ,בשיתוף ילדים
והורים.

להלן תקציר הספר:
גדי חולה .הוא שוכב במיטתו עצוב ובודד .פתאום
הוא שומע רשרוש בחלון ורואה כדור עם קוצים
וראש קטן מציץ מלפנים .זהו שמוליקיפוד .גם
הוא היה בודד וחיפש חבר .לשניהם יש קוצים על
הראש ,אף שגדי אינו מסוגל להתכדר כמו קיפוד.
עד מהרה הם מתיידדים .גדי מכבד את שמוליק
בתותים ומזמין אותו לישון בקופסת הצעצועים
שלו .הוא משאיר לו קצת תותים למקרה שיהיה
רעב ,אבל שמוליקיפוד מתהפך בשנתו וכשהוא
מתעורר ,התותים משופדים על קוציו .גדי ּפֹולֶ ה
את התותים ,אבל שמוליק מתגעגע הביתה לאבא
ואמא וגדי מגלה הבנה לכך .הידידים נפרדים

בימים אלה ,כשחלקנו מצויים בבידוד,
משתעממים ואינם יודעים מה לעשות עם הילדים
בבית ,כדאי לנצל את הזמן שניתן לנו ולעשות
חיבור בין המצב לתכנים רגשיים ולחוסן אישי.
בכל פעם נמליץ על ספר ילדים ונשלב הסבר איך
לקרוא את הספר ולחבר אותו לעולמם הרגשי
של הילדים בתקופה זו.

חשוב לזכור:
מומלץ לבחור  3-2משפטים בלבד ולהפכם
לקריאה מונחית .אחרת זו תהיה קריאה מתישה .ובקצה הספר רואים את אמאקיפוד ואבאקיפוד
ההצעות לקריאה המונחית אינן מחייבות וניתן ממתינים לשמוליק שלהם.
להוסיף להן או לגרוע מהן כיד הדמיון הטובה .איך עושים קריאה מונחית ?
המלצת החודש של הפסיכולוגים היא הספר עוצרים מדי פעם ושואלים שאלות הקשורות
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לעולמנו ומתקשרות לטקסט.
יש לשים לב ,כמובן ,לגילאי הילדים ולהתאים
להם את רמת השאלות והשיח.
בעמוד הבא יהיו דוגמאות למשפטים שנבחרו
על ידי צוות הפסיכולוגים כפתיח לשיחה קלה
בין הורה לילד.
אתם מוזמנים לקרוא ולהתנסות.
בהנאה!
קישור לפעילות קריאה מונחית באתר:
https://tinyurl.com/yxacneps

ההמלצותדשלנובבידוד
עידו

השירות הפסיכולוגי החינוכי מועצה אזורית בני שמעון

לדברים שכיף לעשות בבית
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מבנה שני משנה את פניו בימים אלה וישרת את
קהילת היזמים והעסקים של המועצה ואת צעירי
המועצה .זהו פרי של שיתוף פעולה בין חדוה
גבריאל ,מנהלת תחום היזמות במועצה וברית
אופיר ,מנהלת מרכז הצעירים ,ליצירת מרחב
ייחודי ,שיביא רעיונות חדשניים וייצור "אקוסיסטם"
(קהילת יזמות באזור או בסקטור מסוים ,הפועלת
באינטראקציה ,שיתוף פעולה והפרייה הדדית)
בין העסקים המקומיים והיזמים הצעירים של
המועצה.
במקום יתקיימו מפגשי  ,BZBקהילת העסקים
של המועצה וייערכו קורסים ,סדנאות והרצאות
עבור כל פלחי האוכלוסייה הצעירה :חיילים
משוחררים ,סטודנטים ,משפחות צעירות ,יזמים
ובעלי עסקים קטנים ובינוניים .המבנה יהווה

מרחב עבודה משותף לעסקים מקומיים ומתחם
לפיתוח של קבוצות מנהיגות צעירה ומעורבות
חברתית ביישובים ובמועצה ולפיתוח של כישורי
מנהיגות ,מקצוענות ומיומנות עבור בעלי עסקים
בתחילת דרכם.
המבנה עובר שיפוץ יסודי בליווי מעצבת פנים
לצורך התאמה לייעודו ויכלול חללי חשיבה
מעוצבים ,במטרה לעורר השראה ,טפטים
ייחודיים וגרפיקה מיוחדת על הקירות ,חדרי
ישיבות ,תקרות אקוסטיות ייחודיות ורצפת פרקט.
המטרה היא להפוך את המבנה למקום מעורר
השראה .שיתוף פעולה יצירתי במיוחד בין מעצבת
הפנים ענבל שגיא גרנסיה והמעצבת הגרפית
אנבלה פלדפבר ,שתיהן ממשמר הנגב ,יוצר
מבנה המצטיין בעיצוב ואופי ייחודיים.

שקט ,בונים פה!
מספר רב של פרוייקטים ניבנו בכל יישובי המועצה
בשנים האחרונות :בתי ספר ,גני משחקים ,בתי כנסת,
מועדוני חברים ועוד רבים אחרים
נועה זמסקי
מעברם של התלמידים והצוות של בית הספר
"מבואות הנגב" למבנים החדשים אפשר למועצה
לבצע מתיחת פנים גדולה ומשמעותית לאזור
הקמפוס שהתפנה .המבנים הישנים ,ששימשו
ככיתות וחדרי מגורים במוסד החינוכי לשעבר,
עברו שיפוץ משמעותי ולקראת סוף שנת ,2020
בעוד מספר חודשים ,תחנוך המועצה ,לראשונה
ב 70-שנותיה ,מרכז שיכלול בית יזם ומרכז
צעירים ,בית "שביל הזהב" לוותיקי המועצה,
בית חוגים ,קונסרבטוריון ואפילו מתחם מיוחד
למתופפים .גם אצטדיון האתלטיקה וחדרי
המלתחות באולם הספורט עברו מתיחת פנים
משמעותית.
במסגרת הפרויקט הגדול והמשמעותי הזה ,הפך
בית ספר קטן וישן ,שאינו מתאים לעידן המודרני,
לבית ספר גדול ומודרני ולמרכז שישרת את
תושבי המועצה במגוון רחב של תחומים ונושאים.
הפרויקט הוא גולת הכותרת של תנופת פיתוח
ובנייה שעוברת על המועצה בשנתיים האחרונות.
שיפוץ ובנייה של מועדוני חברים ,ילדים ונוער,
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בניית בתי כנסת בבית קמה ובנבטים ,שיפוץ של
"בית בורוכוב" הוותיק במשמר הנגב ,אחת מפניני
האדריכלות הקיבוצית ,גני ילדים ,מגרשי ספורט
שונים ,פיתוח שכונות וכניסות ליישובים .בכל
יישוב במועצה  -במושבים ,בקיבוצים ובגבעות
בר  -אפשר לראות בשנתיים האחרונות את
תנופת הבנייה והפיתוח.
את כל העשייה הרבה הזו מובילה מחלקת
ההנדסה של המועצה בראשותו של מהנדס
המועצה ,ולדימיר פיצ'קר ,כשלצידו עינב כהן,
חשבת אגף ההנדסה ועוזרת מהנדס המועצה
ואיתם עובדים שני רכזי הפרויקטים ,אביחי יוספי
ויניב ברלינגר .המחלקה מקדמת מספר רב של
פרויקטים במקביל ומשקיעה מאמצים רבים כדי
להוציא את הפרויקטים לפועל ,תוך קשר מתמיד
עם נציגי היישובים.
ניר זמיר ,ראש המועצה" :תפקידה המרכזי
של המועצה הוא לדאוג לרווחת תושביה .אחד
הנושאים החשובים שבהם עוסקת המועצה
כחלק מקידום רווחתם של התושבים הוא קידום
פרויקטים בכל תחומי החיים :הרחבת יישובים

פרויקטים נוספים בשובל
• פריסת תשתיות תקשורת במבנה החינוך
המיוחד והוספת מכשיר ברקו בכיתות.
• הסדרת נחל קמה.
• הקמת גן משחקים.
• משטרת הרוכבים

>>

הקמת גן משחקים .שובל

שובל

נבטים

קמפוס "מבואות הנגב"

בית כנסת
לאחר שבע שנות עבודה ,אמור להיפתח
בנבטים בראש השנה הקרוב בית כנסת חדש.
המרחק הגדול בין שכונת ההרחבה לבית
הכנסת הקוצ'יני המפואר והוותיק במרכז
היישוב ,הביא לצורך בבניית בית כנסת נוסף,
הפעם בשכונת ההרחבה.

שלושה מבנים ששימשו בעבר את המוסד
החינוכי ובהם למדו ,ישנו ואכלו דורות של חניכים,
עוברים בחודשים האחרונים שיפוץ משמעותי.
מבנה אחד ,בית "שביל הזהב" ,משמש מזה
שנתיים את ותיקי המועצה להרצאות ושיעורים.

מגרש האתלטיקה של בית הספר וחדרי
המלתחות של אולם הספורט עברו גם הם שיפוץ
ומתיחת פנים בשנה האחרונה וכל האזור זכה
לפיתוח סביבתי.

בנוסף לכך אלה ,מובילה המועצה בימים אלה
מהלך משותף עם המועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל לשיפוץ משטרת הרוכבים .מדובר באתר
היסטורי הנמצא דרומית לשובל ומערבית לרהט
ושימש כמבנה בטחון עבור הכוחות הבריטיים
לפני הקמת המדינה .בוצעה מדידה ראשונה של
המבנה לצורך הכנת תיק תיעוד על פי דרישתה
של המועצה לשימור אתרי מורשת .בשלב
הראשון יבוצע חיזוק למבנה על פי הנחיותיה
של המועצה לשימור אתרי מורשת ולאחר מכן
הוא ישופץ .בשלב זה עדיין לא הוחלט מה יהיה
ייעודו של המבנה.

וקליטת תושבים חדשים ,בניית תשתיות חדשות,
שיפור וחידוש של תשתיות קיימות ובנייה של
מבני חינוך ,קהילה וספורט .אגף ההנדסה של
המועצה משקיע זמן רב ועבודה קשה כדי שנוכל
לקדם בעת ובעונה אחת מספר רב כל כך של
פרויקטים ,בתחומים שונים ומגוונים ובכל רחבי
המועצה".
מכיוון שהרשימה ארוכה ,תסקור כתבה זו בקצרה
כמה מהפרויקטים הבולטים.

הבית הירוק ,אחד המבנים המוכרים ביותר
בקמפוס "מבואות הנגב" ,יהפוך להיות בית חוגים.
המבנה חולק למספר חללים ,דבר שיאפשר
הפעלה של מספר חוגים במקביל .חלק מהחללים
קיבלו גם בידוד אקוסטי ,כדי שיוכלו לשמש
לשיעורי נגינה .מבנה קרוב עבר הסבה לחדר
תופים ,עם בידוד אקוסטי מיוחד ומקיף.

את המימון לבניית בית הכנסת אספו
התושבים שקל לשקל ממשרדי הממשלה
השונים ,מהמועצה האזורית ,מתקציבי היישוב
וגם מתרומות של תושבים .לפני כ 3-שנים,
כשהתברר שהיישוב מתקשה לקדם את
בניית בית הכנסת ,החליט קובץ משוגעים

שידחוף את העניין ובמקרה הזה היה זה דוד
גוטפריד ,תושב ההרחבה" .העבודה על בית
הכנסת גיבשה מאוד את הקהילה" ,מספר
דוד" .התושבים נרתמו וסייעו מכישוריהם
וזמנם בבניית ארון הקודש ,הפרגולה בחזית
בית הכנסת והפיתוח הסביבתי .אנשים שלא
הכרתי הפכו לחברים טובים מאוד שלי".
לדבר ,בסיועה של סיגל מורן ,שהיתה אז ראש
המועצה ,להביא למקום קרוואן כפתרון זמני.
זמן קצר לאחר מכן החלה להתגבש סביב
בית הכנסת הזמני קהילה שמגיעה לתפילות,
קידוש ,שיעורים ואירועים שונים.
כמו דברים רבים אחרים ,יש צורך במשוגע אחד

פרויקטים נוספים בנבטים:
• פארק שעשועים בהרחבה
• בוסתן – שתילה של יותר מ 400-עצי פרי
ונוי בנחל שעובר ביישוב ,בשיתוף פעולה
בין משרד החקלאות והמושב .בעתיד
יתווספו לאזור שבילי טיול ואזורי הפעלה.
• בית הקברות – הרחבה וקירוי של פינת
ההספדים.
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שקט ,בונים פה!
משמר הנגב
בית בורוכוב

בית בורוכוב תוכנן כבית תרבות בשנת 1957
על ידי האדריכל שמואל ביקלס ,שהיה אחראי
לתכנון של מיבנים ציבוריים רבים באותן שנים.
המבנה היה מיועד להיות חלק מקומפלקס של
מספר מיבנים שאמורים היו לכלול גם ספרייה
אזורית ואמפיתיאטרון עם אלף מקומות ישיבה.
בסופו של דבר נבנה רק החלק המרכזי שלו.
המבנה עבר גלגולים רבים לאורך שנותיו הרבות.
מבית תרבות ,לקונסרבטוריון מקומי ,בית ספר
לאומניות ,מרחב לילדים ,משרד ארכיאולוגיה
ואפילו משרד למתקני פיינטבול.
המרחק משכונות המגורים היה אחד הדברים
שהקשו עליו להתפתח ויצר תחלופה גבוהה.
התרחבות הקיבוץ בשנים האחרונות קירבה
את המבנה לקיבוץ .כשהוחלט להסב אותו שוב,
בשנת  ,2012הפעם כמבנה משרדים ,קמה
קבוצה של תושבים מעורבים שביקשה להחזיר
את המבנה לימי זוהרו.
בשנת  ,2014בשיתוף פעולה בין הקיבוץ ,המועצה

>>
והמועצה לשימור אתרים ,הוחלט לשפץ את
המבנה ולהפעילו מחדש כבית תרבות בו יפעלו
חוגים ,ירידים ,תערוכות והופעות .הקיבוץ יחד עם
המועצה שקד על גיוס כספים לשיפוץ המורכב
שהוגדר על ידי המועצה לשימור אתרים כדורש
את דרגת השימור הגבוהה ביותר .ביחד עם
משרד החקלאות ותוכנית מורשת אותרו מרבית
המקורות הנדרשים.
דרישות השימור הפכו את תקופת השיפוץ
למאתגרת .את דלת המבנה ,למשל ,היה צריך
לשחזר במדויק בעזרתו של נגר אומן .הוספת
אלמנטים מודרניים כמיזוג אוויר ,דרשה התאמות
מיוחדות שלא יפגעו באופיו של המבנה .לקראת
ראש השנה אמורות העבודות להסתיים והמבנה
יחזור לייעודו המקורי :בית תרבות ,כאשר במהלך
היום יפעל במקום מרחב ליזמים מקומיים ומקום
להתכנסויות ,ישיבות ,סדנאות וכדומה ואחה"צ
ישמש כמבנה קהילתי.
פרויקטים נוספים במשמר הנגב
• שכונה חדשה בת  42יחידות דיור – פרויקט
הדגל של הקיבוץ בשנה האחרונה .המועצה
ביצעה במקום עבודות פיתוח אינטנסיביות,
הכוללות גם גינון.
• סיום עבודות הגינון ומסירה סופית של שלב
ב' בתוכנית ההרחבה
• ביצוע גינון חורשה בין הרחבה א' להרחבה ב'.
• הסדרת הכניסה בקיבוץ – בניית מדרכה,
אזור תצוגה לכלים חקלאיים ופינת פיקניק.
הפרויקט כולל חידוש של מערכות תאורה,
תקשורת וחשמל ופיתוח נופי של האזור.
• מבנה רב שימושי (בית כנסת) בבית קמה

בקיבוץ בית קמה ,שהוקם ב 1949-כקיבוץ של
תנועת "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר" ,היתה
בעבר התנגדות לכל סממן דתי .עד  1972נאסר
קיום חופות בשטח הקיבוץ .יום הכיפורים היה
יום עבודה וב 1981-חילקה מזכירות הקיבוץ
בתיבות הדואר דף המגנה את הצמים.
בתחילת ספטמבר אמור להיחנך בבית קמה בית
כנסת אורתודוקסי במבנה חדש .הדרך לרגע זה
היתה ארוכה ובהחלט לא קלה .הדרישה להקים
בית כנסת ביישוב הועלתה לראשונה בשנת
 ,2008כשראשוני המתיישבים בהרחבה נכנסו
לבתיהם החדשים ,אך חשוב לציין שהמחלוקת
בנושא זה לא חצתה את בית קמה ל"חדשים"
מול "ותיקים" .הן בקיבוץ והן בהרחבה היו דעות
לכאן ולכאן .הנושא הגיע להצבעה בקלפי שלוש
פעמים .בשנת  2010הוחלט לאשר שימוש באחת
הכיתות בבית הספר "ניצני הנגב" כבית כנסת
בשבתות וחגים .ב 2013-הוחלט עקרונית להקים
מבנה שישמש כבית כנסת אורתודוקסי ,כולל
עזרת נשים ובו בזמן יתפקד גם כמבנה רב-
תכליתי לצרכים מגוונים .ב 2018-התקיימה
הצבעה על האופן שבו תמומן הבנייה.
ההצבעות בקלפי לוו באווירה מתוחה ,אך בכולן
התקבלה ההחלטה ברוב גדול .הבנייה עצמה
החלה בתחילת  2019ומסתיימת בימים אלה.
פרויקטים נוספים בבית קמה:

בית מורשת בתאשור
פרויקט בית המורשת בתאשור החל לפני כ5-
שנים ,כשהמושב קיבל מענק ראשוני ממשרד
החקלאות .במהלך השנים שעברו מאז בוצע
תכנון מחודש של מבנה קיים וגויסו מקורות מימון
משלימים בעזרת המועצה .הפרויקט מנוהל על
ידי המועצה ובשבועות הקרובים יתחיל תהליך
הבנייה ,שעתיד להימשך כ 3-חודשים .שטחו
הכולל של בית המורשת יהיה כ 170-מ"ר ויוביל
לפתחו משטח עץ מוגבה ("דק") גדול בן כ200-
מ"ר ,בסמוך למדשאה הקיימת .השטח כולו יהיה
מונגש .חזית המבנה הפונה לכביש תשמור על
המראה המקורי ומצידו השני ייבנה חלק חדש,
הכולל מרחב מוגן ,שירותים ושטח אחסון.

פרויקטים נוספים במושבי יחדיו
• גן ילדים ,שישרת את שלושת מושבי יחדיו וייתן
מענה לגידול במספר הילדים .הפרויקט יתחיל
בקרוב.
• מגרש נינג'ה ראשון במועצה ייבנה בקרוב
בברוש –  200מ"ר של ספורט אקסטרים ,על
שטח של  200מ"ר .הפרויקט נמצא בשלבי
הכנה למכרז.
• מועדון החברים בברוש עבר שיפוץ ומתיחת
פנים.
בית המורשת מיועד לשמש לשימור וחשיפה של • בתדהר יחל בקרוב תכנון של מבנה קהילה.
מורשת התרבות הכפרית והחקלאית של המושב • ,חיבור  24יחידות דיור לקו ביוב בתאשור.
חיבור בני הנוער במושב למקום ולדור המייסדים • ,שיפוץ מבנה הרווחה הישן בברוש והתאמתו

דביר
•

•
•

•
•

פיתוח תשתיות לשכונה בת  41יחידות
דיור לקליטת משפחות לחברות בקיבוץ
– ביצוע עבודות עפר למגרשים ,הנחת קווי
מים ,ניקוז וביוב ,חשמל ותאורה .הפרויקט
לקראת מסירה בתקופה הקרובה.
שיקום תשתיות ביוב ,מים ,תקשורת,
חשמל ותאורה ביישוב הוותיק – בעבודה.
שדרוג טרמינל ההסעות וכביש הגנים
– הגדלה ,חידוש וסידור של החניות –
העבודות צפויות להתחיל בקרוב.
מגרש כדורגל מדשא סינתטי.
החלה עבודה על מועדון קהילתי.

>>

שומריה

•

•
•

•
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מושבי יחדיו

מקום מפגש לוותיקי המושב וכן למפגשים
קהילתיים ,תוך חיבור של דורות ואנשים.
צוות חשיבה ויישום שיוקם על ידי בני ובנות
המושב י׳הפוך את הרעיון ואת המבנה למקום
שמכיל את העבר ,ההווה והעתיד של המושב,
לצד היותו רלוונטי ומשמעותי לחיי היומיום של
כל האוכלוסייה במושב .הצוות יהגה את התכנים
ויאסוף חומרים רלוונטיים (תמונות ,סיפורים ועוד).
התהליך ילווה במפגשים עם דור המייסדים ,על
מנת לשמוע ולהכיר את המורשת ממקור ראשון.
צוות הפרויקט ישמח לקבל מידע היסטורי ותמונות
על הקמת המושב ועל התושבים הוותיקים ,
סיפורים מעניינים ודרך הקמת המושב  ,מי היה
הגרעין הראשון וכו למיילteashur.muni@ :
gmail.com

לשימוש הקהילה – מכרז יצא בקרוב.

הסדרת החנייה בסמוך לגני הילדים – יצירת
מתחם מסודר עבור הורים המביאים את
ילדיהם לגנים במכוניות.
מגרש כדורגל מדשא סינתטי.
בנייה של "פאמטרק"  -מסלול מכשולים
לאופניים וגן משחקים – בשלבים ראשוניים
של בדיקות.
ביה"ס "ניצני הנגב" – הפיכת המבואות לכיתות
לחלל פעילות המבטא תפיסה חינוכית.

• ישיבת שומריה לצעירים – אמורה להיפתח
ב-א' באלול ,למרות העיכובים שנגרמו בגלל
הקורונה.
• אולם ספורט – הסתיימה בניית השלד.
• תכנון מתקדם של הכבישים בקיבוץ לצורך
השלמה של חיבור הישיבה ואולם הספורט
לקיבוץ.
• מקווה טהרה חדש – בשלבי גיוס מימון.
• פיתוח שכונה חדשה.
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כרמים
•
•
•
•
•
•
•

פיתוח תשתיות לשכונה חדשה בת 40
יחידות דיור – לקראת צו התחלת עבודה.
מועדון נוער – הצבה של מבנה מתועש
בסמוך למועדון הנוער הקיים
מקווה טהרה נחנך לפני כשנה.
גן משחקים.
מגרש כדורגל מדשא סינתטי.
תכנון בנייה של גן ילדים נוסף – יצא מכרז
לביצוע.
תכנון בריכת שחייה.

>>
גבעות בר
•
•

•
•
•
•
•

פיתוח היישוב – השלמת עבודות סלילה וגינון
ברחבי היישוב  -לקראת מסירה.
פארק גבעות בר :עבודות חשמל לאורך
הפארק  -חיבור חשמל קבוע לקולומבוס
(אוטובוס המכולת) ועמדות חשמל עבור
פסטיבלים ,הוספת מתקני משחקים.
בנייה של גן ילדים חדש.
מגרש כדורגל מדשא סינתטי  -לקראת ביצוע
הקמת משטח למיכלי מים בשעת חירום.
הקמת גדר אלקטרונית סביב היישוב – לקראת
ביצוע.
בתכנון :מבנים לחינוך הבלתי-פורמלי ,בריכת
שחייה.

חצרים
•
•
•
•

ריכוז הפרויקטים על-פי חלוקה לסוגים

בתי ספר:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

להב
•
•
•
•
•
•

גן משחקים קיים – הוספת משחקים
ושדרוג השבילים – מכרז בהכנה.
סיום עבודות הפיתוח של שלב ב' וביצוע
עבודות גינון בשכונת הקרן ( 33יחידות
דיור) ובשכונת הסילו ( 17יחידות דיור).
בניית מתחם ספורט ,הכולל מגרשי
ספורט שונים.
מגרש כדורגל מדשא סינתטי.
שיפוץ של "מועדון הקומונה".
בניית מסוף אוטובוסים חדש.

בינוי חדש של חלק מבית הספר "נווה במדבר".
בניית מסוף אוטובוסים חדש לבית הספר "נווה
במדבר".
שיפוץ אולם הספורט והוספת מזגנים.
מגרש כדורגל מדשא סינתטי – בביצוע.

קמפוס "מבואות הנגב" – חטיבה עליונה
וחטיבת ביניים ,שובל.
בית ספר לחינוך מיוחד ,שובל.
ישיבת שומריה ,שומריה.
בינוי בביה"ס "נווה במדבר" ,חצרים.
פריסת תשתיות תקשורת במבנה החינוך
המיוחד והוספת מכשיר ברקו בכיתות ב"ניצני
הנגב" ,בית קמה.
ביה"ס "ניצני הנגב" – הפיכת המבואות לכיתות
לחלל פעילות המבטא תפיסה חינוכית ,בית
קמה.
גני ילדים – בית קמה ,מושבי יחדיו ,גבעות בר,
כרמים.
חינוך חברתי – משמר הנגב ,מושבי יחדיו,
גבעות בר ,כרמים.
מגרשי משחקים – בית קמה ,שובל ,נבטים,
מושבי יחדיו ,גבעות בר ,כרמים ,להב.
מגרשי ספורט ואולמות ספורט – דביר ,שומריה,

•
•

•
•
•
•

להב ,חצרים.
מגרשי כדורגל מדשא סינתטי – בית קמה,
דביר ,גבעות בר ,כרמים ,להב ,חצרים.
עבודות פיתוח ,תשתיות וגינון – משמר הנגב,
מושבי יחדיו ,דביר ,גבעות בר ,שומריה ,כרמים,
להב ,נבטים ,שובל.
מועדוני חברים – ברוש ,תאשור ,תדהר ,להב.
בריכות שחייה – כרמים ,גבעות בר.
מקווה – שומריה ,כרמים.
מסופי תחבורה למוסדות חינוך  -להב ,חצרים,
בית קמה ,דביר..

פרוייקטים מועצתיים:

•
•
•

•

מרכז הפעלה מועצתי – מרכז להפעלת
המועצה בשעת חירום.
הרחבת משרדי המועצה והשירות
הפסיכולוגי החינוכי.
פיתוח מיתחם המועצה והפיכתו לאזור
תעשייה חקלאי קמה בשיתוף עם החברה
כלכלית של המועצה ,בני שמעון ייזום
ופיתוח.
תכנון וקידום אזורי התעשייה המועצתיים
עידן הנגב בצומת להבים ,אזור התעסוקה
בשוקת ,אזור תעשייה .חקלאי בבית קמה,
מרלו"ג נבטים והפארק המוטורי הסמוך
לשדה תימן.
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ערב הצדעה לדודו טסה
ההרכבים המוזיקליים נוער בני שמעון

בסוף מתרגלים להכל
רועי מילגיר ,מנהל ומפיק ההרכבים המוזיקליים בני שמעון
ביום ראשון ,9.8.2020 ,התקיים במועדון “זאפה”
בבאר שבע ,ללא קהל ובשידור חי לעיני אלפי
צופים ,מופע יוצא דופן ומרגש במיוחד .במופע
השתתפו  45נערי ונערות ההרכבים המוזיקליים
של בני שמעון ,מכיתה ח’ עד י”ב ,שאירחו
והצדיעו לאמן ,ליוצר ,לגיטריסט ולזמר הענק
 דודו טסה!לאחר שנה שלמה של עבודה קשה וקורונה
שקטעה את רצף החזרות השבועיות ,חזרו נערי
ונערות ההרכבים המוזיקליים לפעילות בתחילת
חודש מאי ,נתנו גז בעבודה קשה ומושקעת
בחדר החזרות יחד עם המפיקים המוזיקליים
והעמידו  17שירים למופע גדול ,שעבר תהפוכות
עקב הנחיות הקורונה .היו רגעים שבהם חשבנו
שנוכל לקיים מופע עם קהל ולרגעים היה נראה
שהמופע לא יתרחש כלל .כשבוע לפני המופע
נפגשו הנערים עם דודו טסה ליום חזרות חווייתי
 | 16עיתון בני שמעון

במיוחד באולפן חזרות מקצועי בת”א .הנערים
והמפיקים לא ויתרו ובהמון נחישות הביאו לכך
שהמופע יצא לפועל.

בסיום הערב עלו לברך נציגת ההורים ,שהודתה
לכל פעילי המסגרת והמועצה וניר זמיר ,ראש
המועצה“ :כל מי שנמצא פה העביר מסר אדיר.
לכל מי שהחליט שקורונה משמעה השבתה
של עולם התרבות  -הוכחתם שזה לא נכון ,לא
צודק ואף לא מוסרי .נשמרו פה כל הכללים,
מאות צופים בכם מהבית בכל רגע נתון ונהנים
עד הגג .הוכחתם שזה אפשרי ואני קורא לכל
מי ששומע להחזיר את עולם התרבות לפעול
בבטחה!” בסיום דבריו ,הודה ניר לדודו טסה על
הנכונות לבוא ולעבוד עם הנוער שלנו.

אנחנו שמחים שמסגרת ההרכבים המוזיקליים
נתנה לכ 50-בני ובנות נוער מהמועצה מקום
מפלט בתקופה רגישה וקשה כל כך שעוברת על
כולנו ושמחים שהצלחנו ליצור תרבות איכותית
עבור ההמונים שעודדו אותנו מהבית.

בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לכמה אנשים
יקרים ,שבלעדיהם כל הדבר הגדול הזה לא
היה קורה:

לזאפה באר שבע הגענו יום לפני המופע וקיימנו
“בלאנסים” (תיאומי קול) וחזרות גנרליות .הכל
התנהל בהקפדה יתרה וכל הכללים של הנחיות
הקורונה נשמרו .כשהשידור החי החל ,הגיעה
ההתרגשות לשיאה .קיבלנו תגובות רבות
ותמונות של צופים ,שהתקבצו יחד בגינות
ובבתים ,צפו במסך גדול ,רקדו והתרגשו מהבית
יחד אתנו.

למפיקים המוזיקליים :אילן שכטמן ,שלומי אלון
וואדים ניסימוב ,על השקעה ומסירות אין סופית

לנערים ולמסגרת .ליוסי טוביאנה ,מנהל אגף
התרבות ,הספורט והחוגים במועצה ,האבא של
המסגרת ,על תמיכה ודחיפה אינסופית במהלך
שנים רבות ,לקרן סביון ,מנהלת מחלקת התרבות
והפנאי במועצה ,על ליווי ועזרה מתמדת להגיע
לפסגות חדשות בכל שנה ולכל הצוות היקר
של אגף התרבות והספורט במועצה .תודה

מיוחדת לרן שקד ,הבעלים של מועדון “זאפה” הקורונה ,נשאר אתנו עד הסוף! תודה שהסכמת
בבאר שבע .רן התגייס למשימה במהירות ואפשר להצטרף לחוויה הגדולה הזאת  -ערב הצדעה
לנו להתארח ולהשתמש בכל הציוד המתקדם  2020לדודו טסה!
של “זאפה” ללא תנאי ובאהבה גדולה .תודה ניפגש בשנה הבאה ,בתקווה גדולה,
גדולה לכל הצופים ולקהל שצפה מהבית  -זה באמפיתיאטרון שלנו בשובל ועם קהל גדול!
חיזק את כולנו והתודה האחרונה היא לדודו
משפחת ההרכבים המוזיקליים של בני שמעון
טסה היקר ,שלמרות התהפוכות שהביאה איתה
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האולפן למחול
מסיים שנה

מקומפגש לסביבה /

בא-לה מכולה?

מאיה ממן ,מנהלת האולפן
כמה פעמים הזדמן לכם להיתקל בערימת פסולת
בניין בשטחים העוטפים את היישוב? כמה מכעיס
ומתסכל...

בסוף יולי ,תחת הנחיות קפדניות מאוד מול
הקורונה המאיימת ,הצלחנו להעלות מופע
סיום מרהיב ומקצועי של הקבוצות הבוגרות
של האולפן למחול .המופע היה אומנם ללא קהל,
אך הבנות זכו בחוויית המופע בשלמותה ,כולל
תאורה ובמה ברמה מקצועית ואיכותית ,באולם
המופעים בקיבוץ חצרים.
האולפן למחול חגג השנה  39שנים להקמתו
והמופע סיכם שנת פעילות שבמהלכה רכשו
התלמידים והתלמידות כלים וטכניקות מעולם
המחול והתנסו בסגנונות השונים  -בלט קלאסי,
מחול מודרני והיפ-הופ .כל אלה נעשו בהתמדה,
השקעה ורצינות של כל אחת ואחד מהם .המופע
הוא תוצר של תהליך משותף של כולנו  -הורים,
מורים ותלמידים.
השנה היתה לא פשוטה לכולנו מסיבות גלובליות
ומקומיות .למרות זאת ,לא ויתרנו ולאחר שיקולים
החלטנו להופיע רק עם הקבוצות הבוגרות שלנו
מכל יישובי המועצה.

במופע בוצעו שני ריקודים מתוך  5של להקת
"גאסתנע" שנוצרו עבור כנסים שבהן השתתפו
השנה הקבוצות הבוגרות .אחד מהם היה כנס
"מחול צעיר" ,של האולפנים למחול בחינוך
ההתיישבותי ,שהתקיים בכפר מנחם .בכנס
זה העלתה להקת "גאסתנע" ריקוד מדהים
בכוריאוגרפיה של אייל גנון ,מורה בלהקה .בכנס
מחול נוסף לזכרו של יאיר שפירא ,שהתקיים
בבית שאן ,הופיעו בנות הלהקה בריקוד לצלילי
השיר  ,survivorבכוריאוגרפיה של המורה חן
קנר וזכו לתשואות רמות.
במופע הופיעו גם שתי קבוצות ההיפ-הופ של
חצרים ודביר בהדרכתן המדהימה של רואי
צוקרמן ומאיה פיטריס ,בוגרות "מבואות הנגב",
שנפרדות מאתנו עם צאתן לשנת שירות ובהמשך
לשירות בצה"ל .אנו מאחלים להן המון הצלחה.
בנוסף לכל הריקודים שהקבוצות עבדו עליהם
במהלך השנה כולה ,היה ריקוד אחד שריגש
במיוחד .לפני כחודשיים איבדנו את אלדר

אלגרבלי ז"ל  -מורה ,רקדן ,אמן ואיש יקר,
שלימד אצלנו כ 8-שנים .במופע הקודם הוא עוד
היה אתנו ומילא חלק משמעותי בארגון המופע
ובהפקתו ,הבנות בחרו להציג אחת מהיצירות
המדהימות של אלדר " -סיפור חיי" והשחזור
היה מדהים.
עם הסיום אנחנו מתחילים שנה חדשה
בהתרגשות גדולה  .כי את הריקוד שלנו אי
אפשר להפסיק!
הרשמה באתר המועצה
קלאודיו קוגון ,משנה למנכ"ל מרכז סוזן
דלל למחול לותיאטרון :אני מכיר ומוקיר
את פועלה של האולפנה למחול חצרים,
אליה נחשפתי במסגרת עבודתי במתא"ן -
החברה למתנ"סים ,בין השנים 2005-1993
ובמסגרת מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון
החל משנת  .2006תלמידות האולפנה לקחו
חלק פעיל בתוכניות שונות לאורך השנים.
רמי באר ,מנהל אמנותי וכוראוגרף של
להקת המחול הקיבוצית :בוגרי האולפן
למחול התקבלו ללהקות המחול בארץ
ובחו"ל .יתר על כן ,רבים מהם הנם מורים
ממשיכי דרכה של דיאנה ,המלמדים
ומעבירים לדור הצעיר את כל הבסיס
בעל הערך הרב שקיבלו במהלך השנים
כתלמידים באולפן.

שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

גדי דבורה ,הפקח הסביבתי במועצה האזורית
בני שמעון:
"לצערנו ,פעמים רבות אנו מוצאים בשטחי היישוב
עצמו פסולת שיפוצים שהושלכה ,לעיתים בשדות
חקלאיים ולעיתים בשטחים הפתוחים .הנזק
שנגרם לסביבה גדול .במצב כזה נערכת חקירה
וככל שנמצאו ממצאים ,משליך הפסולת או מי
שהזמין את השיפוץ צפוי לעמוד לדין.
יש להבחין בין בנייה חדשה לבנייה של שיפוצים.
כמות הפסולת בבנייה חדשה היא הרבה יותר
גדולה ולעיתים הפסולת מעורבת גם באדמה
שנחפרה .בשיפוץ בתוך הבית ,כמו של קיר או
מקלחון ,כמות הפסולת קטנה יותר .במקרים
כאלו ,לא תמיד נעשית התקשרות עם קבלן
מסודר ופעמים רבות התושב אינו יודע להיכן,
אם בכלל ,לוקח הקבלן את הפסולת.

אשכול הנגב המערבי הוא שותפות בין עשר
רשויות בנגב המערבי ,הפועלות יחדיו לפיתוח
האזור ולשיפור חייהם של התושבים .בין היתר,
שם האשכול לעצמו כמטרה לצמצם תופעה זו
ככל הניתן ולהציג פתרון אלטרנטיבי ומוסדר
להשלכה הפיראטית.
אשכול רשויות הנגב המערבי בשיתוף עם
המועצה האזורית בני שמעון ובסיוע המשרד
להגנת הסביבה מציעים שירות מתקדם ,חסכוני
וירוק למשפצים ובונים" :בא-לה מכולה"! שירות
הצבה ,פינוי ,טיפול והטמנה של פסולת בניין.
מטרות-העל הן לספק לתושבים דרך קלה למניעת
השלכה של פסולת פיראטית שמזהמת את הנגב.
המחירים מסובסדים ע"י המשרד להגנת הסביבה
והופכים את השירות לכדאי במיוחד:
 חיסכון בחיפוש אחר קבלנים ואתרים מורשים פיקוח חיצוני (במכולות גם באמצעות שבבים)על כך שהפסולת הגיעה בפועל לאתר מורשה
למיחזור
 במחיר מסובסד ,זול ביותר בהשוואה למחיריהשוק ושווה לכל נפש.

אדם פרטי יכול לערוך שיפוץ קטן בכוחות עצמו,
אבל את פסולת הבנייה לא ניתן להשליך לפח
הרגיל ,גם לא במקום שבו משליכים פסולת יבשה השירות ,מציב סטנדרט חדש לפינוי וטיפול
(כמו רהיטים ומוצרי פלסטיק) וכמובן שגם לא בפסולת בניין בצורה ירוקה ואקולוגית ,תוך
הוזלת עלויות משמעותית .האשכול יספק באלות
במקום המיועד לפינוי גזם".
(שקי פסולת גדולים) ומכולות מנוטרות בנפחים
"צריך להבין ,שכמו לגבי כל פסולת שאנו מייצרים ,שונים ,שכולן יטופלו ע"פ סטנדרטים גבוהים
גם לגבי פסולת בניין  -מי שמשפץ או בונה ,חייב לשמירה על הסביבה ,באמצעות קבלנים מורשים
לקחת אחריות על הפסולת הנוצרת במהלך ובאתרים מוסדרים בלבד .השירות יינתן במחירים
השיפוץ או הבנייה החדשה.
אטרקטיביים לכל תושבי רשויות האשכול.
במסגרת האחריות הזו ,יש לוודא שהפסולת במחיר של  ₪ 670בלבד יקבל התושב מכולה
מגיעה לאתר מחזור מורשה לפסולת בניין .לאחר
מיון  ,מה שלא ימוחזר יוטמן באתר מוסדר".

בנפח של  8מ"ק לחמישה ימי עבודה ,הכוללים
הצבה ,פינוי ,טיפול והטמנה באתר פסולת מורשה.
המחירים המסובסדים תקפים למכולות בנפחים
שונים ,ימי עבודה נוספים ובאלות לשיפוצים
קטנים .מדובר במחירים הזולים ביותר בשוק וכל
זאת בליווי פיקוח סביבתי ,מערך בקרה טכנולוגי
ואחריות קבלנית לתהליך הפינוי.
מנכ"ל אשכול הנגב המערבי ,אורי פינטו" :זהו
צעד חשוב ,המבטא את הערכים והיכולות של
אשכול רשויות ומאפשר לכולנו לקחת אחריות
על הפסולת שאנחנו מייצרים ועל הסביבה שאנו
חיים בה .השירות החדש מציב אלטרנטיבה נוחה,
זולה וירוקה לטיפול נכון בפסולת בניין מתוך
תפיסה אזורית ושותפות על המרחב הגיאוגרפי
שלנו ,שבו אנחנו חולקים גורל משותף .שירות
זה ,בדומה לשירותים הנוספים שהאשכול מספק
לתושבי האזור ,הוא כלי ליצירת שינוי סביבתי,
חברתי וכלכלי ,לרווחתם של כלל תושבי הרשויות
באשכול הנגב המערבי".
ניר זמיר ,ראש המועצה" :המועצה האזורית בני
שמעון שמחה להצטרף למערך השירות לטיפול
בפסולת בניין .מדובר בשירות חסכוני ,זמין וירוק
למען תושבי המועצה ,תוך הצבת סטנדרט גבוה
של שמירה על הסביבה וטיפול מיטבי בפסולת.
זהו צעד נוסף ומשמעותי ביצירת השינוי הסביבתי,
לרווחתם של תושבי האזור כולו ,תחת הפעילות
הענפה של אשכול הנגב המערבי".
אתם בונים או משפצים? יש פתרון לפסולת הבניין!
אתם זקוקים לבאלה או מכולה? התקשרו למס'
 *8261והזמינו עכשיו.

אז מה עושים?
כשמבצעים שיפוץ ,יש לסגור את הסוגייה של
האחריות לפינוי הפסולת כבר במעמד ההתקשרות
עם הקבלן .לא כל אחד יודע זאת ולא כל אחד
יודע לפקח על הקבלן ולוודא שהוא אכן פינה את
הפסולת כנדרש ,אבל אם יש באלה או מכולה
מוכנה מראש ,אין לקבלן אינטרס להסתכן ולזרוק
את הפסולת בשטח היישוב או בכניסה אליו.
מהיום ,יהיה קל יותר למי שמשפץ או בונה לפעול
לפי הוראות החוק ולוודא כי פסולת הבניין מגיעה
ליעדה :אתר מורשה למחזור פסולת בנין.
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מרכז הצעירים /
שוב אנחנו כאן ,כדי לספר לכם על כל
מה שקורה במרכז הצעירים (וזה הרבה)!
אחרי שנה לא צפויה ומלאת חוסר וודאות (בכל
זאת  -קורונה ,)...מרכז הצעירים לא עצר ,המשיך
וממשיך לקדם וליצור את התוכן הרלוונטי ביותר
לצעירים במועצה.
בואו נתחיל:
תוכנית קש"ת – מחזור  2יוצא לדרך!
שיתוף פעולה מדהים בין מרכז הצעירים לאגף
החינוך המאפשר לצעירים תושבי המועצה
לעסוק בחינוך הבלתי פורמאלי ביישובים
ולהיות חלק מקבוצה אקטיבית ,יוזמת
ומשפיעה .מה תקבלו כצעירים בתוכנית?
 תוכנית הכשרה וליווי ייחודית שכר גבוה מענק שווה ערך למענק עבודה מועדפת כניסת  VIPלאירועי המועצה קורסים מסובסדים במרכז הצעיריםלפרטים נוספים והרשמה:
https://keshetprogram.wixsite.com/ keshet
| brit@bns.org.il | 052-378-2263

סדנת התנהלות וצמיחה כלכלית
בתקופה מלאה חוסר וודאות כלכלית ,מרכז
הצעירים מזמין אתכם להרצאת התנהלות
כלכלית .כלים פרקטיים לעתיד כלכלי טוב יותר.

 20:00 | 21.09.20ב | ZOOM-שינויים
קטנים לחיסכון גדול .להרשמה:
https://forms.gle/zCkuh2SqX8GqBmKCA

ברית אופיר ,נעמי דרגון ,איסי-לי קמפבל ,מרכז הצעירים בני שמעון

מלגות ,מלגות ,מלגות
מרכז הצעירים אינו שוכח את קהילת הסטודנטים
ודואג לכם למלגות שאסור להחמיץ! זה הזמן
לשים תזכורת בטלפון לתאריכים הרלוונטיים
להרשמה!
מלגת פר"ח מוגדלת:
מלגה ייחודית לצעירים תושבי המועצה בגילאי
.40-18
•  120שעות חונכות בפר"ח ( 4שעות שבועיות).
•  20שעות פעילות קהילתית ביישובי המועצה.
• מלגה מוגדלת של ₪ 10,000
ההרשמה נפתחת ב.1.9.2020-
פרטים נוספים והרשמה באתר המועצה.
מלגת מרכז הצעירים:
מלגה משמעותית לצעירים תושבי המועצה
בגילאי  ,40-18המאפשרת השתלבות בעשייה
של מרכז הצעירים  -אחריות על קידום עשייה
ופעילות צעירה ביישוב והתנסות בתפקיד
משמעותי במרכז הצעירים ,תוך קבלת ליווי,
כלים והתנסות במגזר הציבורי.
 140שעות פעילות ביישוב ובמרכז הצעירים.
מלגה מוגדלת של  ₪ 10,000בשיתוף המועצה
ומפעל הפיס.
ההרשמה נפתחת ב.31.8.2020-
פרטים נוספים והרשמה באתר המועצה

צעירי החודש

הפינה האהובה חוזרת!
ואנו שמחים להציג לכם את צוות השפ"ה
בקיבוץ חצרים .לכאורה נשמע כמו עוד
ענף משעמם וזקן בקיבוץ אבל לא הפעם!
הכל התחיל לפני שנתיים -צעירים
משוחררים שחזרו מהטיול הגדול ,חיפשו
את עצמם ואיך לעשות כסף (בכל זאת
צריך להחזיר את הוצאות הטיול) ,באותם
ימים ענף הנוי היה במשבר והצעירים ראו
הזדמנות – להפוך את הענף לצעיר ופעיל!
חבורה של  10צעירים ,אחרי צבא ,בגילאי
 23-26שרואים את הקיבוץ כבית  -ואת
הבית אנו לא מזניחים...ובהחלט כך -הצוות
שומר על הנוף הקיבוצי רענן ,צעיר ובועט.
אז צוות שפ"ה חצרים יקר – אנחנו שמחים
שיש צעירים אקטיביסטים ,מסורים ,מלאי
חזון ואכפתיות לקהילה ולבית!
אנחנו נמשיך לעקוב בעמוד האינסטגרם
שלכם @noy_hatzrim

מכירים צעירים אקטיביים ופעילים  -כתבו
לנו עליהם – מוזמנים לכתוב לנו ברשתות
החברתיות ,בוואטסאפ וגם במייל!

| young@bns.org.il | 052-458-4665
 | tseirim_bnsמרכז הצעירים בני שמעון
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החיים עצמם /
אייל גרנסיה
קופירייטינג ותוכן שיווקי
050-5559410

Eyal.ghrenassia@gmail.com

יופי שבאתם .עקב המגבלות ,לא תוכלו הפעם
להישאר לשבת .לכן ארזתי לכם בקטע טוב מתכון
מנצח לקיץ משוגע (תבטיחו לא לסיים אותו לבד
מול הנטפליקס) .הרכיבים די פשוטים ובסיסיים
(אין צורך ללקט פטריות כמהין) ואופן ההכנה
פשוט ומהיר יחסית .נסו בעצמכם.
המצרכים:
חמסין אחד (מהר ,לפני שייגמר ,עכשיו
בעונה .מומלץ טרי) ,קורונה אחת (יד ראשונה
אקספוננציאלית דור  ,)2מסכה חד-פעמית
(כן ,אבא'לה ,ההיא שתלויה לך כבר חודש על
המראה ברכב היא הכי חד-פעמית) ,גמזו (לטובה)
אחד ,מלא ילדים שרוצים מסכים ,מלא מסכים
שרוצים מטענים ,מלא מטענים שרוצים קירות,
מלא מלא קירות שמחפשים חלון הזדמנויות
ובינתיים מטפסים על הקירות.
לכל הכיף חיים הזה מוסיפים קורטוב של אבקת
חוסר ודאות ,בוזקים ימי בידוד וסגר ,יוצקים כמה
קפסולות של כיפות ברזל וצבע אדום ,בוחשים
היטב בדגל שחור ומגישים צונן במגש של כסף.
טעים? עד סוף הקיץ נדע את התשובה.
שלמה ,עזוב את העיר!
לאחרונה שוטף גל מחאה את הארץ .גל שני
 ,OUTגל מחאה  ,INאבל כמו בדמוקטטורה
המכבדת את עצמה ,אמר הראש שההפגנות
פוגעות בדמוקרטיה .כן זה השלב שבו תופסים
את הראש במבוכה ואם לא די בכך ,לתעשיית
המוזיקה שלנו סגרו את השלטר ,אז נכון לעכשיו,
להפגין (בינתיים) מותר ,אבל להופיע אסור .רגע
רגע ,הולד יור הורסס .הפגנות סוערות יש והופעות
סוערות אין? הנה  WINWINבכיף:
אמנים ,ווייק אפ! זה ממש לא הזמן לבכות על
אלכוג'ל שנשפך .לא מורשים למלא אולמות?
הצטרפו ובואו להופיע מול קהל שבוי ומשולהב!
ההפגנות סולד אאוט .לגולדן רינג בבלפור יש
רשימת המתנה של חודשיים .שלמה ארצי ,שומע?
האמפי בקיסריה נטוש בחום יולי אוגוסט? אל
תיפול רוחך ,חבר .קיסריה זה לא רק האמפי .בוא,
הקהל מחכה לך בלוקיישן החדש בקיסריה .אולי
אפילו נפרגן מכת"זית בהדרן (תביא שמפו) ,בינינו,
שלמה ,בשביל זה שווה לעזוב את העיר ,לא?
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אייל גרנסיה

קיץ משוגע מתכון מנצח
הקהל של המחאות מתפשט (החום עושה את מעט כאלה ,על הקצה ולכל אלה שהיו צריכים רק
שלו) באופן אקספוננציאלי וכבר משולהב בחוץ מכה קלה בכנף ,שתעיף אותם למחוזות קריירה
כמעט כל ערב .לכם ,כאמנים ,נותר רק להגיע מפתיעים.
ולהרים הופעה .אז קדימה ,תזרמו ,תרימו את בסוף אולי עוד נתרגל לפורמט המשוגע הזה
הכפפה (ואולי גם איזו מסכה על הדרך) וקדימה! של משחק שמשנה את חוקיו תוך כדי המשחק.
להפוך הפגנה להופעה .מגאפון עלינו.
צחוק בצד חברים ,השבוע קרה לנו
רוצים דוגמה? הנה ,סתם זורק רעיון:
מקרה די מוזר
ביבי,
נגד
המחאה
נגיד ,הופעה של הצל בהפגנות
המזגן שלנו ברח .כנראה ,שוב אחד הילדים השאיר
זה יכול להיות פיצוץ .רק אומר.
את הדלת פתוחה והמזגן ברח .האמת ,חששנו
זיקית בתקופת בין המלצרים
שיום אחד דבר כזה עלול לקרות .כמה פעמים
קיץ משוגע עוטף אותנו ,אל החום והלחות נוספה הזהרנו את הילדים ,כמה פעמים צעקנו להם:
הקורונה ,הקרצייה ממרץ .היא פחות או יותר כמו ״תסגרו את הדלת .המזגן בורח!״ והנה ,היום זה
טיסה מעל לעננים .טסים מבלי לראות יבשה קרה.
ובעיקר בלי לדעת לאן .כשאתה לא יודע לאן אתה פוף ,ברח ,חלף עם הרוח
הולך ,כל דרך תיקח אותך לשם.
אז אם אתם במקרה נתקלים במזגן מעורב (האבא
אנשי מקצוע מתאימים את עצמם למציאות מיני מרכזי ,האמא כנראה חלון) בורח ,עשו טובה
החדשה .המלצר נהיה אמן ,האמן נהיה נגר ,ועדכנו אותנו .הסטלן הזה פולט שטויות לפעמים
הנגר עכשיו סדרן .הליצן היה למלך ,הנביא נהיה (טוען שהוא בכלל מקרר) .למדנו לא להתרגש גם
ליצן .נו ,הבנתם את הרעיון .כמו זיקיות אנחנו כשהוא עושה עלינו רוח .היתה אפילו איזו פעם
משנים את עצמנו בהתאם לתפאורה ולרקע וזה שתפסנו אותו על הגג במחששה עם חברים ,שואף
לא פשוט בכלל .תשאלו את הילדים ,את המורים ,גז מזגנים (לפחות היו אוספים את הפילטרים).
את האמנים ,את העצמאים ואת הזיקיות.
ודווקא היום הוא ברח .הלם .מה כבר יש לו לחפש
ומצד שני ,הקרצייה ממרץ אולי נתנה גם איזו בחוץ בחום הזה בלי מזגן? שיט ,זה בעצם אנחנו
זריקת מרץ לכל המתלבטים ,לכל אלה שהיו כאן בלי מזגן .תחזור הביתה ,יא מפוצל!
ממילא בלבטים על דרך וכיוון ואין ספק שהיו לא
שלכם אייל

נקודת שוויון /

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

law.ibe.office@gmail.com
bercovitz-law.com

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין

וירוס מסוכן? מגיפה עולמית? פייק ניוז?
קונספירציה עולמית? תהיה אשר הדרך שבה
תראו זאת ואין זה משנה באיזה צד של הקורונה
אתם נמצאים או מה אתם חושבים עליה ,אנחנו
במלחמה.

אנחנו במלחמה

אני יודעת שאנחנו במלחמה ,כי כך לימדה אותי
האמנות והקולנוע בפרט .שנים של צפייה בסרטים
(אני מודה שאולי טיפה יותר מדי) לימדו אותי
להבין את הסממנים :עולם שעצר מלכת ,כיכרות,
רחובות ,אולמות ,אצטדיונים ריקים מאדם ,דגלי
מדינות מתנופפים בגאון מעל בתים ועזרה הדדית
בין זרים (דבר לא הכין אותי למחיאות כפיים
במרפסות ,אבל את הסרט הזה כנראה פספסתי).
אתם זוכרים את הפעם האחרונה שבה הכינו
אותנו לאסון בקנה מידה עולמי? לרחובות
ריקים? זה היה כשהעולם התכונן לבאג 2000
ומעבר לאסון הטכנולוגי שאיים עלינו עקב חילופי
הספרות ,הכין העולם את עצמו אל סופו .שלמה
ארצי כתב ש"חתולים מחשבים את קיצם לאחור"
ולי נדמה שזה מה שאנחנו עושים מתחילת שנות
ה - 2000-מחשבים את קיצנו לאחור ,מאיימים על
עצמנו בבאגים או וירוסים ,בפיגועי ענק ובאסונות
טבע עצומים ובכלל  -מאיימים על עצמנו שהנה,
הנה בא הקץ.

כשהמוזות שותקות
ואת כל תוכניות הסאטירה העצמאיות שפורחות מרגיש אותו ,משתתף אתו בהופעה ,מחליף
ברשת ,התיאור שתיארנו אינו מתאים.
מילים ,מסתובב בין השורות  -ההופעות של פעם
אולי ,אם כך ,הכוונה היא לכך שהמוזות (ההשראה היו הופעות אינטימיות ,אישיות.
לאמנות) שותקות כיוון שהמציאות עולה על כל בהופעות עכשיו האמן מרוחק והקהל ,גם אם
דמיון? שאין זה משנה עד כמה תנסה האמנות הגיע להופעה ,צופה בו על מסכי ענק .אין קשר
להתמודד עם המציאות או לתאר אותה ,היא בין האמן לקהל ,אין מגע אישי ואין קרבה.
לא תצליח בכך ועל כן ,אין בה טעם או תכלית
זה ההבדל בין הופעות ב"צוותא" לאלה שבאו
בתקופת מלחמה?
אחריהן ב"קיסריה" .שמתי מרכאות ,כי אינני
ועוד אולי ...אולי בשעת מלחמה אין לציבור צורך מתכוונת כאן לשמות המקומות ממש ,אלא למה
אמיתי באמנות? אולי אין לנו פנאי אמיתי להנות שהם מייצגים :חברותא ,חוויה אישית ,קרבה ומבט
מאמנות? שהרי אם אין בכוחה של האמנות עיניים ,לעומת המון סואן ,מצתים דולקים ,ידיים
להרגיע אותנו באמת בשעת מלחמה ,אולי לא מורמות לשמיים ומסכי ענק משני צידי הבמה.
באמת יש בה צורך? למי יש חשק להגיגים של
הצורך בקרבה האנושית הלך והתפוגג לאורך
אמן מיוסר על החיים כשכאן הכל סוער?
שני העשורים הראשונים של המאה ה.21-
אלה תיאוריות מעניינות ולכולן משותפת ההנחה המילה "לרגש" קיבלה ביטוי חדש על הבימות
שכאשר אנשים עסוקים בהישרדות ,המחשבות של תוכניות הריאליטי והפכה הן את המבצעים
על אמנות הופכות למשניות ולעיתים אין להן והן את האמנות שלהם לשחוקים .והם? הם רק
מקום כלל.
מבצעים שירים של אחרים.

סממני הסוף מלווים אותנו בקולנוע מזה שנים
ועכשיו הגיע הרגע הגדול של כל הזמנים :מדורי
החדשות בכל העולם מספרים לנו בדרך זהה יצירה בצל קיפאון
נדמה לי שהרעיונות שהבאנו אינם משקפים את
לחלוטין על הדממה כללית ובין השאר ,הדממה
המציאות ,שהרי מרגע שמגבלות הקורונה נכנסו
אמנותית .לכאורה ,המוזות שותקות.
לתוקף ועולם התרבות הרשמי נכנס לקיפאון
"כשהתותחים רועמים המוזות שותקות" בשל האיסור על התקהלות ,התכנסו גם האמנים
אני מנסה לדמיין עולם שבו האמנים והאמניות לבתיהם והחלו לעשות ולשדר אמנות מסלון
הם כה עדינים ,רגישים ורוחניים ,עד שהקשיים ביתם .פתאום יש כאן תוכניות סאטירה מצוינות,
החברתיים בעת מלחמה משתקים אותם .עולם נושכות וכועסות ,סטנדאפיסטים מקליטים הומור
שבו חייבים האמנים והאמניות לשתוק כשעולים במכונית והאמנים הגדולים ביותר (בארץ ובעולם)
קולות המלחמה ,אחרת אין להם קיום.
נותנים "הופעות של פעם".

פתאום אני מבינה שכבר שני עשורים אנחנו
שומעים יותר קאברים ופחות אמנות מקורית
והנה הגיע וירוס עולמי ופתאום – היצירה המקורית
פורחת!

ואם כך ,אולי זה בכלל הפוך? אולי התותחים רעמו
דווקא כי המוזות השתתקו? אולי כאשר הפסקנו
ליצור אמנות מקורית ,בועטת ולא מתחנפת,
התחילו התותחים לרעום? אולי עכשיו ,כשחזרנו
להסתכל בעיניים כי זה מה שהמסכה מאפשרת
לנו ,נתחיל להתרגש באמת ממגע ,ממבט ואז
נבין שאין כאן תותחים רועמים ואולי הכל היה
אם לוקחים בחשבון את הסאטירה החריפה הופעות של פעם ,כאן ועכשיו
"היהודים באים" ,את אנסמבל "ציפורלה" (עם בהופעות של פעם היה האמן רואה את הקהל ,רק סצינה מסרט סוג ג' על מגפת ענק ,שהותירה
היצירות "יהיה יותר גרוע" ו"תזמורת המהפכה")
כיכרות ריקות.
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מבט נשי /

עופרה מלכא

בדרך לקידום
האשה

תארו לכם עולם שבו כל הנשים מתאחדות למען
המטרה של קידום האשה והשגת שוויון מגדרי.
נשים למען נשים  -מפרגנות ,תומכות ,אכפתיות
ושומרות זו על זו .קהילת נשים ,שכוללת כ50%-
מהאוכלוסייה ,מכוונת לחזק את עצמה .אוטופיה
של ממש .אפשר לברך על המוגמר ,הנושא המגדרי
מאחורינו וכל ארגוני הנשים יכולים להחזיר את
המפתחות .הגענו ליעד.
התיאור נפלא בעיני ואני מאמינה שרבות ואולי גם
רבים יחתמו על חלום כזה .אם כך ,מדוע זה לא
קורה? בחרתי להציג פה כמה תשובות פשטניות,
לפרצוף ,כמו שאומרים ,שבאופן גס וקיצוני מהוות
מקור לחסמים שלנו בדרך אל הקהילה הנשית
האוטופית:

מבט גברי /

 .1זה לא יקרה ,כי בסופו של דבר כולנו אגואיסטים
וחושבים על עצמנו .מעורבות ברמה גבוהה כזו
למען אחר או אחרת היא ציפייה בלתי אנושית.
 .2נשים חזקות בוחרות להיות לצד הכוח והעוצמה,
שבדרך כלל משויכים לצד הגברי .לכן נשים רבות
שהגיעו לעמדות מפתח מקיפות את עצמן בגברים.
 .3נשים ,באופן כללי ,אינן מסתדרות עם נשים .יש
יחסים של קנאה ,שנאה ,תחרות ורכילות ,שמונעים
מנשים לעודד ולקדם נשים אחרות.
במאמר מעניין של ענת גור ,היא מציגה ספר
של פמיניסטית ופרופסור לפסיכולוגיה מדהימה
בשם פיליס צ'סלרWoman’s Inhumanity :
 .to Womanהספר דן ביחסן הבלתי אנושי של
נשים כלפי נשים .צ'סלר מפרשת מצבים מורכבים
בתקשורת בין נשים בקונטקסט של יחסי אמהות-
בנות .יחס זה הוא כפי שנוצר כבר מאות שנים
בתרבות הפטריארכלית :קשר חזק ,מלווה בכעס
ואשמה .האמהות נתפסות כאובייקט שכל תכליתו
לשרת את צרכי הילד ולכן הנתינה האמהית אינה
זוכה להכרה באותו האופן שבו הגבר מקבל הכרה.
לפי צ'סלר ,רוב הנשים ,באופן בלתי מודע ,מצפות
מנשים אחרות להתנהג כלפיהן באמהיות והן חשות

נבגדות כאשר אשה נכשלת במילוי הסטנדרט
האידיאלי" .אמא" אינטלקטואלית חייבת לתת
את פרי עמלה והישגיה ללא תמורה וללא הכרה.
כמו כן ,יש נטייה שלא לסלוח לאשה כאשר היא
מאכזבת אותנו ,לעומת הנטייה ליותר סלחנות
כלפי כישלון או פגמים של גברים .למעשה ,נשים
תופסות נשים אחרות כאם טובה בדמות הפייה
מהאגדות ,או כאם חורגת מרושעת.
לשמחתנו ,מזמן יצאנו פיזית מהתרבות
הפטריארכלית ,אך מסתבר שזה עדיין רובץ
לפתחנו בתת-מודע .בספרה ,נותנת צ'סלר
שלל עצות מה אפשר לעשות .העצות מתחילות
בחיזוק ופיתוח עצמי חזק ותחושה של ייחודיות
אישית .על הנשים להפוך לחזקות מספיק על מנת
לקבל ביקורת ,לא לרכל ,לעצור רכילות ,לכבד את
האמביציה שלנו ושל נשים חזקות שונות ולהתייחס
בכבוד לנשים אחרות.
בשנים האחרונות התפתחו מעגלי נשים וקהילות
של נשים ,במטרה לעודד שיתוף פעולה הדדי ובכל
זאת הנושא הזה קיים בקרבנו ,גם אם לא בשיעור
גבוה .אם נדבר על כך ,נהיה מודעות לדברים ונוכל
גם להיות שם ,כדי להמשיך לשנות ולהשתנות.
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ליום הולדתי קיבלנו במתנה שיחת טלפון מהגננת
של בני" .אחת הסייעות נמצאה חיובית לקורונה",
היא הודיעה לנו בטון של השעון הדובר .זוגתי
שתחיה קפצה כמו טיגריס מהמיטה (בשעה
 .)23:30היא הבינה את המשמעות די בזריזות
ותוך עשר שניות מרגע הישמע הגונג נפתח לי
חמ"ל בחדר השינה .אני מודה ומתוודה שהייתי
בערנות מינימאלית וניסיתי לנפנף את דבריה
בידי כאילו הם זבוב טורדני .לשמחתי ,גם די
הצלחתי והשיחות שניהלה זוגתי נשמעו לי כמו
קולות פכפוך של נחל קטן" .אתה נשאר אתו
בבידוד!" אוי ,הפכפוך המרגיע ,אוי ,נחל קטן,
שביל מים נעים" ...מה? איזה בידוד? מי נשאר?
למה?" לדעתי התעלפתי .זוגתי הביטה בי ובבטנה
ההריונית ומבטה אמר הכל .הנחל התנקז למפל
ענק ואני נופל בצרחות אימה לתחתיתו ,רק כדי

לגלות שבבוקר ארזה זוגתי חפצים במהירות
ונעלמה כמו רוח סערה .ואני? אני נותרתי מביט
בזאטוט בן ארבע וחצי וחושב מה עושים עכשיו?
איך מעבירים  14יום ב 60-מטר רבוע וחצר ואיך
מסבירים לזאטוט שאי אפשר לדהור בבימבה
ברחבי הקיבוץ .איכשהו הצלחתי ,הצלחנו ,הזאטוט
ואני ,לעבור שבועיים ,שלמעט תקריות גבול מעטות
וניסיונות פיגוע מצדו ,היו די שלווים .תפקידי היה
להתיש אותו יותר ממה שהוא יתיש אותי וכך יצא
שהוא התעלף בממוצע ב 19:30-ואני זכיתי לישון
עד  10:30ועוד באלכסון.
זכיתי בעוד מספר דברים שכל גבר נשוי מתגעגע
אליהם ,לפחות בסתר ליבו ,כגון ישיבה בשירותים
בלי חשש וללא משוא פנים .פתאום אף אחד לא
בדק אם טבעתי או הזעיק אמבולנס כי היה שקט
מדי (בן אדם קורא ספר טוב .מה יש לו להרעיש?),
אבל בד בבד וככל שהבידוד התקדם ,התחלתי
להרגיש משהו משונה .זה התחיל כשחיפשתי
קפה שחור ומצאתי חבילה אחת שקפאה למוות
בקצה המקפיא מאחורי לחמניות שזוגתי שתחיה
אופה" ,מקמח כוסמין ,כי זה יותר בריא" ונמשך
עם בקבוק הערק שזכרתי שהוא בארון ,אלא
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שלישייה

ג'ניפר

שאקירה

לופז
מתעגל
פנימה
במרכזו
תעודת
גירושין

שהתברר לי שהוא נקבר דווקא מאחורי ערימות של
נורופן ואקמולי ,שני מדי חום ומלאי של ויטמינים
ותוספי תזונה שיכול להספיק לשתי תקופות חיים.
התחושה הזו הוליכה אותי מיד אל ארון הבגדים.
היה לי זיכרון עמום שיש לי שני מדפים רשומים
על שמי בטאבו ועוד חצי ממתלה הקולבים (טוב,
החצי היה בשכירות) .פתחתי את דלתות הארון
רק כדי לגלות שכאופן חד-צדדי הופקע ממני מדף
והסכם השכירות בוטל ללא התראה" .סיפוח!"
קרא בראשי קול רועם ,או שהיה זה הקריין של
חדשות השעה עשר .התעלמתי והלכתי נבוך
למקלחת .בעודי מכוון את זרם המים ,הבטתי
סביבי ובדקתי שלא הופקע ממני רכוש נוסף .אתם
יודעים" ,נזהר בצוננים" .בעודי מתבונן ,נחו עיני על
מתלה הסבונים .עמדו שם בגאווה ג'לים לרחצה,
שניים לנשים ,שני שמפו וקרמי גוף ,מרככים באותו
מספר וכמובן ,כל סבוני הילדים המוכרים מהסדרה
"ללא דמעות" .רק אחד ויחידי ,בודד ומבויש ,עמד
בצד ,מוחבא מאחורי מרכך לילדים "3IN1" .כתוב
עליו :גם ג'ל רחצה ,גם שמפו וגם ,השבח לאל,
סבון פנים" .סיפוח!" זעק אלי השמפו המשולש
ואני החרשתי .תוך כדי חפיפה וסיבון חשבתי האם
כדאי לצאת להפגנה ,אבל אז נזכרתי שאני בבידוד.
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כפיר לוי

על בידוד
וסיפוח זוחל

 | 24עיתון בני שמעון

מקומפגש לאתגר /

ליאור ליאני

לכל
הפחות

קיים

משמעות
אבן חן
שקופה
וזוהרת

חברת
תרופות
גדולה
מילא

ידית

בית
חולים
בארץ

כתב
עיתון
בשפה
הרוסית

מוסד
פיננסי

ריקוד
ערבי
עממי

אויב
מר
מין כובע
חסר
שוליים

ביטאון
גרימה
למשהו
להיראות
מטופש

מאופק,
מאופיין
בשלווה

מחוספס

מכשיר
אופטי

שופט
מוסלמי
מלחין
ידוע
(ש"מ)

משרי

עיר
נמל

המשפטים
(ש"מ) בקפריסין

שנת אחר
הצהריים
ִמטעָ ן
במטוס

רצון
עז
לאכול

בעל
חיים
טורף

רגוע
מבני
נֹח

הממונה
על
הכספים

בבית כנסת

פתרונות בעמוד 15

מגלגל
המזלות

לקח

טוריסט

מערכת

שתיין
כבד
מכינויי
הגוף

צילומים - Dilma Rousseff ,dvsross :ויקיפדיה

דף
ראשי
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הפרויקט בסיוע

משפצים? בונים?

תחסכו כסף.
תחשבו ירוק.
שירות הצבה-פינוי-טיפול-הטמנה
למכולות פסולת בניין

הח-ל ₪ 670
מ

כל כלול!
ה

שירות מבוקר ומפוקח טיפול והטמנה באתר מורשה
המחיר הזול בשוק!

בא-לה

מכולה!

*8261

כנסו עכשיו
’בא-לה מכולה‘

